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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Број: 22/2018 -1466
Датум: 14.05.2018. године

ПРЕДМЕТ: Питања и Одговори бр 3. за Конкурсну документацију: Јавна
набавке услуге Одржавање уређаја за грејање и климатизацију, број набавке
ЈНМВ/28
Један од потенцијалних понуђача поставио је следећа питања:
ПИТАЊЕ бр 1: На постављено питање доставили смо негативан одговор у Вашем
документу број 022 /2018-1384 09.05.2018.год.
Након негативног одговора очекујмо објашњење :
Зашто у оквиру извршених измена тендерске документације у члану 6 ,Модел уговора,
технички услови стоји да :
Члан 6.
За пружену услугу, Пружалац услуге је обавезан да испоштује све захтеве
дефинисане техничким условима и техничким спецификацијама који се налазе у
прилогу I овог Уговора и који представљају саставни део истог.
Поправљени делови из Предмета овог Уговора морају задовољити техничке
карактеристике за уградњу на локомотиве серије 621.

ОДГОВОР бр 1.
У питању је техничка грешка. Мења се и гласи :
Поправљени делови из Предмета овог Уговора морају задовољити техничке
карактеристике за уградњу на локомотиве.

ПИТАЊЕ бр 2.: У Вашем документу број 022 /2018-1384 везано за одговор на
постављено питање,наводите да располажете
са
локомотивама серија
661,641,644,441,444,461 итд … према основној и измењеној тендерској документацији
може се закључити да су у Ваша возна средства искључиво уграђени грејачи
произвођача Eberspacher односно да располажете са клима уређајима непознатог
произвођача !
Очекујемо да од Вас потврду горе наведног односно прецизну информацију у вези
евентуланог постојања грејача других произвођача укључујући и клима уређаје.
Ако евентулно у Вашим возним средствима наведених серија ,постоје грејачи и клима
уређаји других произвођача ,дефинишите који су то произвођачи,који модели и са
којим техничким карактеристикама располажу а самим тим очекујемо и инструкције
за начин формирања прихватљиве понуде према одредбама ЗЈН.
ОДГОВОР бр 2.
На нашим возилима налазе се искључиво уређаји за грејање Eberspacher и то :
На локомотивама 621 грејачи AIRTRONIC D-2, D-4 и HIDRONIC D-10
На локомотивама 641-300 грејачи HIDRONIC D-30
за остале серије локомотива нису такви грејачи и они нису предмет набавке.
ПИТАЊЕ бр. 3.
У оквиру тендерске документације и услова које сте прописали за :
ОПШТА ПРОЦЕДУРА СЕРВИСИРАЊА И ПОПРАВКЕ
Технички услови за ремонт уређаја за грејање, предгревање и климатизацију:
Између осталог стоји да :
Замена неисправних резервних делова (обезбеђује потенцијални Извршилац услуге
искључиво оригиналним деловима са увозном декларацијом о пореклу делова) .
Да би се од стране потенцијалног понуђача обезбедила валидна и регуларна увозна
декларација која је као таква прихватљива за наручиоца ,неопходно је да
потенцијални понуђач има статус произвођача предметних делова или статус
овлашћеног представника произвођача делова за продају ,сервис и уградњу.
Другачије поступање заинтересованог понуђача представља повреду прописа
,предвиђених одредбама ЗЈН укључујући важећи Царински Закон односно Законе
који регулишу област заштите ауторских права и права интелектуалне својине,право
на жиг и заштићено име.
Наручилац је на наше питање у вези начина регулисања наведеног у свом документу
022 /2018-1384 од 09.05.2018 .год ., изнео негативан став иако су му обавезе
поштовања предметних законских одредби познате јер исте наводи у документацији и
разумљиво тражи од потенцијалних понуђача поштовање законских норми кроз :

(Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).
Да би смо избегли повреду предметних законских обавеза и формирали прихватљиву
понуду, очекујемо коментар и инструкције наручиоца у складу са ЗЈН за даље
поступање односно на који начин обезебедити тражену, увозну декларацијом о
пореклу делова“ .
ОДГОВОР бр 3.
Као тражену увозну декларацију о пореклу делова прихвата се - Јединствена
царинска исправа - JCI
ПИТАЊЕ бр 4.: Указујемо и на обавезу наручиоца да у складу са чланом 61 ЗЈН,
дефинише, услове гаранције јер су исти предвиђени у основној и измењеној
документацији али без јасно дефинисаног периода трајања гарантних обавеза или
других параметара на којима наручилац евентуално инсистира.
ОДГОВОР бр 4: Гарантни док на уграђене делове и извршене радове је 6 месеци.

КОМИСИЈА

