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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Број:22/2018- 976
Датум: 12.03.2018
PREDMET : Питање и одговор број 2 за јавну набавку добара ЈНОП/20 Моноблок точкови и осовински лежајеви за теретна кола
Један од потенцијалних понуђача поставио је je питања:

A ) Na str. 13/47 u dodatnim uslovima pod podtackom 2.1.1. trazi se za poslovni kapacitet :
“ да је понуђач испоручивао добра која су примерена предмету набавке у износу од 100.000.000,00
динара (важи за прву партију) и 10.000.000,00 динара (важи за другу партију), збирно, уназад три
године од дана објављивања позива за подношење понуда.(2015,2016 и 2017 годину) Доказ:
Оригинал оверене и потписане потврде од стране понуђачевих купаца (наручилаца) насловље не за
потребе„Србија Карго“ а.д. са фотокопијама обострано потписаних уговорау прилогу.”
1. Molimo Vas da u slucaju druge partije definisite , sta Narucilac podrazumeva pod

“ dobra koja su primerena predmetu nabavke “ .
Predmet nabavke u Partiji 2. su lezajevi za teretna kola koji pripadaju grupi cilindricno-valjkastih
lezajeva .

Одговор: Добра пимерена предмету набавке за партију 2 су лежајеви, за
железничка вучна возила - између осталих и Ваши цилиндрично ваљкасти.
Da li narucilac u dokazivanju ponudjacevog poslovnog kapaciteta pod “ dobrima koja su
primerena predmetu nabavke “ podrazumeva isporuke kupcima cilindricno-valjkastih
lezajeva ?

Одговор: Да за железничка возна средства
2. Narucilac je kontradiktoran kod odredjivanja perioda posmatranja isporucenih
dobara .
Da li je period posmatranja isporuka 3 godine (2015 , 2016 I 2017) ili je period posmatranja
isporuka tri godine racunajuci od 04.05.2015. do 04.05. 2018. ?

Одговор: Признаћемо било коју понуђену варијанту: или три годиине или од
датума до датума.
3. U mnogim slucajevima promet dobara vrsi se bez zakljucivanja pisanih ugovora .
Da li se u dokazivanju poslovnog kapaciteta pored pisanog ugovora mogu kao dokaz priloziti
I drugi dokazi ( narudzbe , fakture , otpremnice itd.) ?

Одговор: Признаћемо било који доказ који доставите осим наруџбенице која
није гарнат испоруке
B ) U dokazivanju tehnicke specifikacije , koje su dokaze ponudjaci obavezni da priloze uz ponudu?

Одговор: Ауторузација произвођача лежајева које нудите .

