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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
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ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације, број 1
Један од потенцијалних понуђача поставио је питањa:
Питање бр. 1
Молим да нам појасните за партију 47.
Тражи се спојница DM altern. AC6.1F2.14.82./CAT
да ли је потребно испоручити само опружне елементе, или тражите целу спојницу?
У пракси обично није потребно мењати целу спојницу већ само делове који се налазе у
унутрашњости - погледајте илустративне слике у прилогу.
ОДГОВОР број 1 Потребна је цела спојница DM altern. AC6.1F2.14.82
Питање бр. 2.
Обзиром на врло добро познавање тржиста у Ческој Републици и велики број партнера које
имамо на том тржзисту, успели смо да за сада добијемо понуде за скоро све тражене
делове према наведеним каталоским ознакама. Међутим у конкурсној документацији се
тражи као додатни услов
1.2. Оригинално овлашћење произвођача за предметна добра на његовом меморандуму
Оригинална потврда произвођача локомотива, на његовом меморандуму да су делови који
се испоручују компатибилни са локомотивама серије 621 и да се могу уграђивати на исте.
Обзиром да произвођач локомотива није и произвођач тражених делова, већ те делове
само уграђује, сматрамо да су ови захтеви сувишни и онемогућавају нас да учествујемо у
набавци, те молимо да размотрите могућност да се ти услови избришу из КД, а посебно из
разлога што су сви тражени делови дефинисани каталошким ознакама различитих Ческих
произвођача.
ОДГОВОР број 2 Остајемо при додатним условима који су дефинисани конкурсном
документацијом јер услов није дискриминаторски и неће бити брисан.
Питање бр. 3.
Произвођачи електро и пнеуматских компоненти, имају нешто дуже рокове испоруке од
оних који су тражени у конкурсној документацији, те предлажемо да с тим у вези одобрите
дужи рок испоруке, нпр. 180 дана, уз одобравање сукцесивних испорука
ОДГОВОР број 3 Рок испоруке остаје 180 дана и нема могућности за сукцесивну
испоруку .
Комисија

