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PREDMET : Питање и одговор број 2 за јавну набавку добара ЈНОП/18 Један од потенцијалних понуђача поставио је je питања:

1. У тендерској документацији на страни 8/35, тачка 2.1.1. као доказ о испуњености пословног
капацитета потребно је доставити потврде од стране понуђачевих купаца и фотокопије
обострано потписаних уговора.
Питање: да ли је уместо уговора довољно доставити рачун или отпремницу јер је у неким
ситуација до реализације посла дошло је на основу Наруџбенице тј. без писаних Уговора?
ОДГОВОР : Рачун – фактура или јединствена царинска исправа, ако су осовине увезене.
Отпремница није прихватљива.
2. У тендерској документацији наручилац нигде није дефинисао рок испоруке.
Питање: да ли је то остављено понуђачима да дефинишу у својим понудама?
ОДГОВОР: Није дефинисан. Остављен је да понуђач дефинише разуман рок.
3. У тендерској документацији на страни 24/35 Модел Уговора Члан 5. дефинисано је да је
паритет испоруке ДАП Београд за инопонуђаче. На страни 28/35 Образац структуре цена у
напомени стоји да јединична цена садржи све основне елементе структуре цене (увозну
царину, транспортне трошкове, амбалажу итд), што паритет Инцотермс 2010 ДАП не
укључује. Тако да није јасно да ли и цена инопонуђача укључује све тошкове (увозну царину,
транспортне трошкове, амбалажу итд),
Питање: на који начин тј.по ком критеријуму ћете вршити поређење цена домаћег и
инодобављача?
ОДГОВОР: Треба да стоји ДДП Београд . По том критеријуму ће се вршити поређење.

4. У тендерској документацији на страни 14/35 понуђач захтева достављање
банкарске гаранције за озбиљност понуде као средство финансијског
обезбеђења.
Питање: да ли је могуће као финансијско средство за озбиљност понуде
доставити меницу?
ОДГОВОР: Банкарска гаранција је обавезна. Меница је неприхватљива

5. У Техничкој спецификацији (страница 5) под тачком 2 Посебни технички услови (страница 7)
захтева се да сваки нови добављач треба да испуни услове и захтеве (код сваке осовине
коју треба да испоручи) наведене у СПРС ЕН 13261:2010. Анекс И – квалификација производа
тачке 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5.
С обзиром да је дати анекс И у стандарду СПРС ЕН 13261:2010 факултативног карактера. У
истом анексу у тачки 1.3.4 лабораторијски тестови је написано:
“ У случају карактеристика замора дефинисаних у потклаузули 3.2.3
поступак
верификације/потврђивања обавиће се на осовинама које треба да се квалификују или на
пробним комадима узетим из производње”
У тачки 3.2.3 стандарда СПРС ЕН 13261:2010 којом се дефинишу карактеристике материјала
у подтачки 3.2.2.1.2 је написано да се то ради ( провера на замор материјала) при прорачуну
максимално дозвољених напуна наведених у стандардима конструисања и пројектовања
ЕН 13103; ЕН 13104.
У предметном тендеру се не ради о конструкцији нове осовине, а у тендеру се тражи одавно
позната и проверена конструкција осовине, те како су испитивања на замор осовина веома
скупа (скупља него је вредност осовина у предметном тендеру) и да опрему за испитивању
нема већина произвођача већ специјализоване лабораторије, због тога сматрамо
оправданим да се из Техничке спецификацију удаљи тачка 2. Посебни технички услови
(страница 7) и тачка 3 (страница 6) у делу механичких карактеристика – својства тачка 3.2
СПРС ЕН 13261:2010 тј. тачка 3 карактеристике замора материјала , односно да остане услов
да испоруку осовина прати контрола сагласно табели Ј1 , што је стандардна пракса за
испоруку осовина.
ОДГОВОР: Стандард СРПС ЕН 13261:2010 са Анексима све дефинише по овим питањима.
Сваки произвођач/добављач који први пут израђује ову осовину мора у потпуности да
изврши испитивања предвиђена предметним Стандардом са Анексима.
Ако је произвођач/добављач производио ову осовину раније може да приложи та
испитивања, која морају да буду у свему по Стандарду СРПС ЕН 13261:2010.
У овом делу нема измене у конкурсној документацији.
Комисија

