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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњење бр. 1 за јавну набавку мале
вредности графитних четкица ЈНМВ/25

Потенцијални понуђач је у складу са чланом 63 ст. 2 Закона о јавним набавкама
тражио додатна појашњења захтеваних услова у конкурсној документацији на стр.
7/39 и то појашњење тачке 1.2.1. и то следећих:
- Валидан IRIS Сертификат произвођача графитних четкица (уколико
је понуђач уједно и произвођач графитних четкица доставља свој
сертификат.
Захтевани услов је превише широко и нејасно постављен будући да постоји различит
број подкатегорија, молимо да дефинишете тачан број и назив категорије производа
и подстандарда (IRIS rev) за који се поменути стандард тражи.
Наиме, Наручилац оваквим захтевом уводи забуну и директно прави
дискриминацију понуђача кршећи начела Закона о јавним набавкама, односно чл. 10
Начело обезбеђивања конкуренције и чл. 12 Начело једнакости понуђача.
Постављањем овог стандарда као обавезног услова смањује се конкурентност међу
понуђачима.
Одговор: У конкурсној документацији тачка 1.2.1. пише да понуђачи су обавезни да
доставе валидан IRIS Сертификат, који се односи на произвођача графитних
четкица. IRIS Сертификат се тражи за категорију 4. Који се односи на систем
напајања, а који се издаје између осталог и произвођачима – графитних четкица, што
је и предмет ове јавне набавке.
Захтев за IRIS Сертификатом, никако не ограничава конкуренцију, а за Наручиоца
као гаранција квалитета постао је стандард када је у питању набавка резервних
делова и извршење услуга за возна средства на железницама.
Процедуру добијања IRIS Сертификата може да покрене како произвођач тако
и трговац, нема ограничења.
Дозволу за коришћење производа коју издаје Дирекција за железнице није могуће
добити јер их већ дужи период Дирекција за железнице не издаје, тако да је то услов
који ставља у неравноправан положај понуђаче. Наиме услов поседовања дозволе
могу да задовоље само понуђачи који је већ поседују.
Да би Наручилац обезбедио квалитет графитних четкица који се уграђују на вучне
моторе тзражио је IRIS Сертификат.

