СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

Београд, Немањина 6
Број: 22/2018 - 1871
Датум: 08.06.2018. год.

ПРЕДМЕТ : Питања и одговори 1 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:
Да ли је потребно достављати сертификате за произвођаче филтера чије су шифре су
наведене у колони каталошки број или одговарајући број (Frad,Mann-tu би заправо требало
да стоји Mercedes-Benz, M&H i Caterpillar)?
Питамо највише због FRAD-a који нема ISO 14000,што би значило да уколико
тражите сертификате за све произвођаче ,аутоматски значи да није могуће нудити Fradove
филтере. У том случају за позиције 1 до 5 молимо да дате алтернативне шифре неког
другог произвођача који испуњава услов у погледу сертификата ISO 9001 и ISO 14001.
Одговор 1:
Поштујући начело једнакости понуђача сматрамо да сви понуђачи као и произвођаћи
филтера морају испуњавати захтевне услове из конкурсне документације и да услови
морају бити једнаки за све учеснике у поступку без обзира да ли нуде оригинале или
одговарајуће филтере. Напомињемо да возила нису у гарантном року те се не морају и
није обавезно нудити оригиналне филтере. Претходне године су испоручивани филтери од
произвођача који је имао уведен стандард ISO 14001,а алтернативне тј.шифре које су
одговарајуће од тог домаћег произвођача су:
1.GH712
2.UH609
3.VH893
4.UH618
5.GH702
Питање 2:
Уколико се нуде филтери под шифрама које су наведене у колони „Каталошки број
или одговарајући број“, да ли је потребно за њих достављати доказе о испуњености
општих техничких услова? Мишљења смо да је излишно тражити исте за филтере
оригиналних произвођача који су као такви тражени у конкурсној документацији
(конкретно за Caterpillar или Mercedes – Benz (грешком у документацији означен као
MANN))
Одговор 2:
Као што је наведено у претходном одговору због једнакости понуђача за све
произвођаче се траже исти услови.

