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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Немањина 6, 11000 Београд
Број: 22/2018 - 1361
Датум: 07.05.2018. године

Предмет: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ бр. 1.
за Јавну набавку добара- Клима уређаји за локомотиве 661 са уградњом,
у утвореном поступку, ЈНОП/19
Потенцијални понуђач поставио је следећа питања:
Питање 1:
Да ли је Наручилац „Србија Карго“а.д. направио грешку током израде конкурсне документације на
страни 21, у тачки 14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ, у којој је навео да се додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде могу тражити и путем електронске поште на е-маил адресу:
nabavkavoz@srbrail.rs
Одговор 1:
Наравно да је у питању техничка грешка, Заитересовано лице може, у писаном облику путем
поште на адресу наручиоца: „Србија Карго“ а.д.- Сектор за набавке и стоваришне послове ул.,
11000 Београд, путем факса 011/3290-940 или путем електронске поште на е-маил
nabavkе.каrgo@srbrail.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Питање 2:
У оквиру предвиђених ПОСЕБНИХ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ,дефинисаних у конкурсној
документацији почевши од стране 8 (осам ) између осталих услова,предвидели сте да потенцијални
понудац располазе са IRIS сертификатом.
Како предметни сертификат суштински представља сублимацију сертификата ISO-9001JSO14001 и ISO
18001 са пратећим специфичностима које су карактеристичне за шинска возила, молимо Вас да
размотрите могућност, прихватања понуде без обавезе достављања предметног сертификата IRIS у
оквиру предвиђених ПОСЕБНИХ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА јер ниједан произвођач клима уредаја за
шинска возила нема на располагању тразени сертификат.
Одговор 2:
IRIS сертификат је захтеван да би се од потенцијалних понуђача обезбедио и гарантовао већи
квалитет за опрему коју уграђујемо у наша шинска возила. У досадашњој пракси приликом
спровођења јавних набавки које су се односиле на одржавање или набавку нових уређаја за наша
шинска возила, јавио се већи број понуђача који су поседовали IRIS сертификат.
Питање 3:
У оквиру ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ -ТЕХНИЧКИ ОПИС, страна 6 и 7, тендерске
документације, предвидели сте да се погон компресора обезбедује преко електромотора, прописаних
карктеристика.
Начелно смо сагласни са Вашим предлогом јер смо предметно решење користили током уградње на
већем броју ДЛОК али поред решења које сте прописали, предлажемо да размотрите и могућност
погона компресора преко погонског агрегата јер смо на предметним серијама ДЛОК користили и ову

варијанту за погон компресора са истим ефектима у погледу поузданости рада комплетног система
клима уредаја и адекватан квалитет климатизације управљачнице.
Избор ресења за погон компресора, доносили смо након увида у све карактеристике предметене ДЛОК,
остале потрошаче који могу утицати на исправан и несметан рад комплетног система климатизације
затим увида у квалитет изолације,квадратуру стакла,услове експлоатације ...
Молимо Вас да размотрите и ову варијанту погона компресора укључујући и могућност прецизирања
термина за непосредан увид у карактеристике предметних ДЛОК како би смо добили све информације
о располозивим параметрима, неопходним за формирање понуде.
Одговор 3:
Потенцијални понуђачи су су дужни да своју понуду сачине у свему према техничким захтевима и
условима датим у Техничким спецификацијама у конкурсној документацији, у противном иста
ће бити одбијена као неприхваљива
Питање 4:
На страни 8 ( осам),тендерске документације ,под тачком 1.5, предвидели сте услов за УГРАДЊА
КОМПРЕСОРА У ОДГОВАРАЈУЋИ ПРОСТОР ЛОКОМОТИВЕ.
Очекујемо да прецизно дефинишете, позицију габарите и расположивост предметног простора јер
реално није могуће испунити Вас захтев који сте навели на истој страни за:
ИЗРАДА КОМПЛЕТНЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УГРАДЊУ КОМПЛЕТНОГ УРЕЂАЈА ЗА ХЛАЂЕЊЕ

и пратећу :
НАПОМЕНА: Понуђач је дужан

да приликом достављања понуде достави и електро шему монтаже

уређаја за хлађење...
Неопходно је да прецизирате одредбу „ одговарајуци простор " како би смо имали све информације за
формирање понуде и како би сте омогуцили поштовање траженог услова за израду документације
електро шеме
.
Одговор 4:
Од потенцијалних понуђача се захтева да изврши испоруку наведених добара и њихову уградњу
на основу техничке документације коју ће израдити у складу са захтевима и условима датим у
техничким спецификацијама, по систему кључ у руке.

Обзиром, да се из постављеног питања и коментара може закључити да је
потенцијални понуђач већ вршио сличне услуге одржавања уређаја за хлађење
локомотива, сматрамо да су оваква питања непримерена и тенденциозна.
Питање 5:
На страни 8 (осам ) тендерске документације у оквиру одредби зa :
Да понуђач располаже довољним пословним капацитетом
Да је у 2015., 2016. и 2017 години извршио испоруку и уградњу добара која су предмет јавне набавке у
количини од минимум 10 комада за возна средства у железничком саобраћају....
Али већ на наредној страни предвидели сте минимум од 5 комада за возна средства ... тако да очекујемо
коментар који број једниница наручилац прихвата као доказ пословног капацитета ...
Одговор 5:
Да је у 2015, 2016 и 2017 години извршио испоруку и уградњу добара која су предмет јавне
набавке у количини од минимум 10 уграђених клима уређаја са погоном компресора са
електромотором на локомотивама које су преднет јавне набавка.

Питање 6:
На страни 3 (три) тендерске документације предвидели сте да :Понуђач је дужан да понуду сачини у
свему према упуству наручиоца и да је достави најкасније до 14.05.2018.
Али на страни 12 тендерске документације стоји да:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.05.2018. године до 11
часова, у просторијама Наручиоца, „Србија Карго“, а.д. Београд у Београду, Ул. Немањина 6, цала 476 на
другом спрату.
Молим Вас за коментар до којег датума се понуда може благовремено доставити?
Одговор 6:
Обзиром да смо објавили Обавештење о продужењу рока за достављање понуда, нови рок за
достављање понуда је 18.05.2018.године.
дакле,
„Понуђач је дужан да понуду сачини у свему према упуству наручиоца и да је достави најкасније до
18.05.2018.“
„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.05.2018. године до
11 часова, у просторијама Наручиоца, „Србија Карго“, а.д. Београд у Београду, Ул. Немањина 6, сала
476 на другом спрату“
Питање 7:
На неколико страна у тендерској документацији примера ради на страни 27 предвидели сте :
Место испоруке добара: Магацин 213 Ниш ...
МЕЂУТИМ НА СТРАНИ 38 У ОКВИРУ ПОЗИЦИЈЕ : ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПРЕДВИДЕЛИ СТЕ ДА СЕ :

Испорука добара која су предмет набавке, бршиће се у магацину у Батајници....
Очекујемо да ове одредбе прецизирате и омогуците формирање адекватне понуде?
Одговор 7:
Место испоруке и уградње клима уређаја је Карго Секција Ниш, Сарајевска 22. Црвени Крст-Ниш
(магацин 213 Ниш)
Питање 8:
Комплетна документација и поступак .конципирани су је као јавна набавка мале вредности за коју је
према нашим сазнањима позитивним прописима предвиђено да вредност набавке не може бити већи од 5
.000.000.00 рсд. без пореза а у плану набавки наручиоца за 2018 под редним брпјем 1.1.331 . предвидена су
средства од 8.000.000.00 рсд без пореза , молим Вас за коментар у ком финансијском обиму средстава се
предметна набавка реализује .
Одговор 8:
Јавна набавка добара: Клима уређаји за локомотиве 661 са уградњом, ће се спровести у отвореном
поступку, под редним бројем ЈНОП/19

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ЈНОП/19
____________________________
Жарко Митић, дипл. правник

