АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА
КАРГО“Београд, Немањина 6
.................................................................................................................................................
СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Број:22/2018- 655
Датум: 09.03.2018
PREDMET : Pojašnjenje Konkursne dokumentacije broj 1 za javnu nabavku
dobara JNOP/6 - Ležajevi za elektrolokomotive

Jedan od potencijalnih ponuđača postavio je pitanja:
1) šta Naručilac podrazumeva pod tzv "gornji stroj" železničkog voznog sredstva (Obrazac XIII
Potvrda reference)?
Ne shvatamo da Naručilac koji naručuje osovinski ležaj u partiji 1) tj. ležaj tzv. "donjeg stroja"
(isti ležaj se traži i u partiji 2) pozicija 1) i to u daleko najvećem pojedinačnom broju komada) a
da je za učestvovanje u Javnoj nabavci neophodno da Ponudjači dostave isključivo reference
za ležajeve isporučene za tzv "gornji stroj"?
Molimo da Naručilac uradi izmene Konkursne dokumentacije i da spreči favorizuju pojedinih
ponudjača kao i da se poštuju zakonska prava jednakosti svih ponudjača.
Odgovor:
1. U Obrascu XIII Referenca - potkra se pravopisna greška – deo teksta iz predhodne
dokumentacije TAKO DA ZANEMARITE POJAM GORNJI STROJ LOKOMOTIVE – uz
put da vam odgovorimo to je deo železničkog vozila iznad postolja u koje su smešteni
motori , osovine reduktori I točkovi tj. Gornji stroj je u suštini sanduk voznog sredstva I
nema nikakve veze sa ležajevima koji se traže.
2. Prva partija je izdvojena jer se radi o ležajevima čiji je prečnik unutrašneg prstena u
podmeri u odnosu na standardni prečnik ležaja za osovine čiji su rukavci zbog većeg
broja svlačenja I navlačenja ležajeva oštećeni a zatim ponovo obrađeni na manji
prečnik. To jasno piše u dokumentaciji u njenom tehničkom delu, I zbog toga je ta
količina izdvojena u posebnu partiju.
3. Uz ovaj odgovor dajemo i ispravan obrazac XIII - referenca

Srdačan pozdrav!

XIII ПОТВРДА РЕФЕРЕНЦЕ
За јавну набавку добара – Лежајеви за електролокомотиве ЈНОП/6
Партија ...............

Назив референтног наручиоца: ..............................................................................
Седиште референтног наручиоца: .............................................................
Адреса референтног наручиоца: .............................................................
Предмет: Потврда референтног наручиоца
На основу Члана 77. Закона о јавним набавкама наручилац издаје

ПОТВРДУ

Да је понуђач: ........................................(назив и седиште понуђача), нашем предузећу вршио
испоруку добара примерених предмету јавне набавке (у обзир долазе само и лежајеви за
одржавање железничких возних средстава – електролокомотива свих серија) у претходних три
године и то од дана објављивања позива за подношење понуда у укупном износу од
.......................................без ПДВ.

Потврда се издаје на захтев понуђача ради учешћа у поступку јавне набавке добара – Лежајеви
електролокомотиве ЈНОП/6 и у друге сврхе се не може користити.

Датум

...................................

Наручилац

М.П.

.................................................
(потпис овлашћеног лица)

