ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Назив наручиоца:

Ј.К.П. Новосадска топлана

Адреса наручиоца:

Владимира Николића 1

Интернет страница наручиоца: www.nstoplana.rs
Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Квалификациони поступак

Врста предмета:

Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Машинско изолатерски радови на котловским,циркулационим и осталим пратећим
постројењима на топлотним изворима,машинско инсталатерски радови-45351000.

Опис потребе наручиоца у случају конкурентног дијалога:

Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:

Посебна напомена ако је квалификација резервисана за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

У случају подношења електронске пријаве - основни подаци о информационом систему
наручиоца и неопходним техничким условима за учешће:

У случају квалификационог поступка - рок за који се кандидатима признаје квалификација:
Квалификација се признаје на период од четири године.

Услови за признавање квалификације у квалификационом поступку:
Поред обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке,потребно је да испуњава и следеће додатне услове за учешће:
1.да располаже неопходним пословним капацитетом и то да:
- да је у претходне три године самостално или као члан групе понуђача извршио машинске радове - Израда или санација делова (ЕКО пакет, ложиште, утилизатор) вреловодног котла називне снаге 9 МW или парног котла називне снаге 16 tpare/h и више, делови под притиском, у
минималном укупном износу од 50.000.000 динара, без пдв
- понуђач мора поседовати важеће сертификате и то:
- (SRPS) ISO 9001:2008 (односно новију верзију стандарда - (SRPS) ISO 9001:2015) за обављање делатности која је предмет ове јавне набавке
- (SRPS) ISO 14001: 2005 (односно новију верзију стандарда - (SRPS) ISO 14001: 2015) за обављање делатности која је предмет ове јавне набавке
- (SRPS) OHSAS 18001:2008 за обављање делатности која је предмет ове јавне набавке
- (SRPS) EN ISO 3834-2 или 3834 – 3
2.да располаже довољним техничким капацитетом и то да има:
- Апарати за заваривање електролучним поступком поступак 111 (РЕЛ)-Минималан бр. комада- 3
- Апарати за заваривање волфрамовом електродом у заштитној атмосфери аргона поступак 141 (ТИГ)-Минималан бр. комада- 1
- Апарати за заваривање за поступак 135/131-Минималан бр. комада- 1
3.да располаже довољним кадровским капацитетом и то да има:
- дипломирани/мастер инжењер машинства које поседује лиценцу 330 - Одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике - Минималан број запослених/ангажованих-1
- дипломирани/мастер инжењер машинства које поседује лиценцу 430 - Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике- Минималан број запослених/ангажованих-1
- инжењер за заваривање – специјалиста IWЕ или EWE (по SRPS EN 719) - Минималан број запослених/ангажованих-1
- заваривачи са важећим сертификатом по SRPS EN ISO 9606-1 од којих најмање један заваривач за поступак 111. Признаваће се искључиво заваривачи који поседују важећи сертификат за поступке 311, 141, 135(6)/131 и 111 и који покривају неко од подручја::
материјал челици групе 1.1 или 1.2 према СРПС ЦЕН ИСО/ТР 15608
испитни узорак
Т (цев)
положај заваривања
HL-045
дебљине зида цеви за 111 и 141 3 – 10 мм
дебљине зида цеви за 311 2 – 4 мм
дебљине основ. матер. за 135(6)/131 3 - 10 мм
тип споја за 111 и 141 сучеони завар (BW) и угаони завар (FW)
тип споја за 311 сучеони завар (BW)
тип споја за 135(6)/131 угаони завар (FW) -Минималан број запослених/ангажованих-3
- Бравари и остали КВ и ВКВ радници машинске струке -Минималан број запослених/ангажованих-2

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:
Начин преузимања конкурсне документације је на Порталу јавних набавки
www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници наручиоца www.nstoplana.rs

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити и
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:
Пореске обавезе: Министарство финансија -Пореска управа,Саве Машковића 3-5,Београд;
www.poreskauprava.gov.rs,телефон 011/333-08-01
Пореске обавезе: Градска пореска управа,Булевар Михајла Пупина 3,21000 Нови Сад;
www.novisad.rs/gradska-poreska-uprava,телефон 021/4871-751
Заштита животне средине: Министарство пољопривреде и заштите животне средине,Немањина 22-26,Београд;
www.mpzzs.gov.rs
Заштита животне средине: Градска управа за заштиту животне средине,Руменачка 110,21000 Нови Сад;
www.environovisad.org.rs,телефон 021/421-109
Заштита при запошљавању и условима рада: Министарство за рад,запошљавање,борачка и социјална
питања,Немањина 22-26,Београд;www.minrzs.gov.rs

Услови под којима представници подносилаца пријава могу учествовати у поступку
отварања пријава:
Представници понуђача могу присуствовати отварању пријава са овлашћењем.

Начин подношења пријава и рок за подношење пријава:

Понуђачи подносе пријаву препорученом пошиљкомили лично на адресу наручиоца:ЈКП
Новосадска топлана,21000 Нови Сад,Владимира Николића 1 са назнаком:Пријава за прву
фазу квалификационог поступка број 3-2/18-НЕ ОТВАРАТИ".
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана од када је позив за подношење пријава
објављен на Порталу јавних набавки.
Пријава се сматра благовременом ако је поднета наручиоцу до 04.05.2018.године до 09
часова.
Место, време и начин отварања пријава:

Отварање пријава ће бити јавно одмах по истеку рока за подношење пријава,истог дана у 10
часова,на адреси наручиоца.

Рок за доношење одлуке:

25 дана од отварања пријава

Лице за контакт:

Бранислав Трамошљанин,021/4881-158,e mail:
branislav.tramosljanin@nstoplana.rs

Остале информације:

