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ПРЕДМЕТ : Питања и одговори 2 за појашњење Конкурсне документације за јавну
набавку мале вредности ЈНМВ/35 – Филтери за локомотиве
Један од потенцијалних понуђача доставио је захтев за разјашњење у вези са следећoм
ставкoм ЈНМВ/35 – филтери за локомотиве конкурсне документације са ниже наведеним
питањима:
Питање 1:
Одговор на питања је постављен делимично, тј. видљива прва страна само,док је
друга страна бела,да ли може поново да се објави у целости?
Одговор 1:
Одговор на претходна питања су дата у целости компјутер је повукао случајно
страну тако да испада да је бела и да одговори нису дефинисани до краја. Све је на првој
страни.
Питање 2:
Наручилац, постављањем услова да произвођач филтера поседује сертификат ISO
14001,директно ограничио конкуренцију будући да је онемогућио нуђење FRAD-ovih
филтера као једине алтернативе произвођачу DELTA.На тај начин, као једини
прихватљиви понуђач на тендеру може да се појави само DELTA DOO која нуди своје
филтере као једину могућу алтернативу траженим. Молимо да размотрите наведено и
тражени захтев у погледу сертификата измените. Шифре поменутог произвођача које сте
дали као алтернативе у одговору на постављено питање нису од помоћи будући да нису
јавно доступне и не постоји могућност упоређивања. Молимо Вас да на доставите шифре
неког другог произвођача које су јавно доступне на интернету.
Одговор 2:
Комисија за јавну набавку је састивила Конкурсну документацију у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15) укључујући и
начело једнакости понуђача и начело обезбеђивања конкуренције. Тражени су
сертификати који се односе на сам производ а не на понуђаче да би наручилац заштитио
своју опрему а сви тражени сертификати су међународно признати тако да се могу нудити
и филтери страног порекла а у циљу гаранције да ће производи бити захтеваног односно
задовољавајућег квалитета. Наручилац неће одбити понуду на основу тога што понуђена
добра не испуњава постављене услове у погледу дефинисаних стандарда уколико понуђач
достави одговарајући доказ да добра која нуди на суштински једнак начин испуњавају
услове из техничке спецификације а то је на пример доказ да се неки произвођач налази у
поступку имплементације одређеног стандарда.
Наручилац тражи да понуђач докаже да су добра која нуди произведена у складу са
овим или одговарајућим стандардима. Ови стандарди су у РС добровољни али у циљу
побољшавања , постизања и одржавање квалитета добра комплетног производног процеса
наручилац је тражио доказ да је произвођач приликом производње поштовао процедуре
ISO9001и ISO14001. Овај стандард је тражен и у претходним ЈН те је произвођач FRAD

уколико је заинтересован за учешће у овој ЈН имао довољно времена да почне са
имплементацијом тог стандарда.
Наручилац је претходних година набављао филтере искључиво по ознакама које су
наведене у конкурсној документацијиа шифре произвођача FRAD су јавно доступне те
остављају могућност да их преведете у неке друге произвођаче и понудите алтернативе.
Сви велики светски произвођачи поседују стандарде ISO 14001 као што су MANN, Hengst,
Donaldson, Baldwin, Mahle па чак и произвођачи са блиског истока сви имају
имплементиране те системе квалитета а наручилац је јасно ставио за која возна средства
се користе филтери за GM16-567C3 па је остављена могућност понуђачу да пронађе
еквивалентне тј. одговарајуће филтере и понуди их у овом поступку ЈН.

