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Графитни клизачи пантографа ЈНМВ/42
Питање:
У делу спецификације и технички услови за клизаче на страни 5/37 уз понуду
потребно је доставити важећи ISO/TS 22163:2017 или IRIS сертификат који се
базира на захтеваном ISO стандарду а односи се на произвођача графитног клизача.
Подсећамо да сте овакав дискриминаторски услов поставили у набавци ЈНМВ/25 из
2018. године где је Решењем Републичке комисије иста поништена. IRIS
сертигфикат издаје невладина асоцијација UNIFE (у приватном власништву групе
иностраних произвођача железничке опреме). Важно је истаћи да IRIS сертификат
нема упориште у важећем Закону у железници ( у наставку ЖОС) нити у Закону о
интероперабилности железнице. Србија Карго (као ни Србија Воз) није члан UNIFE
као кровне организације која је утемељивач IRIS сертификата.
Увођењем ISO/TS 22163:2017 односно IRIS сртификата као обавезног услова у
конкурсну докоментацију наручилац је директно прекршио члан 10. ЗЈН. Начело
обезбеђивања конкуренције као и члан 12. ЗЈН Начело једнакости понуђача.
Намеће се закључак да наручилац произвољно са јасном намером прописује услове
који не представљају адекватну гаранцију квалитета за предметна добра ове јавне
набавке.
Молимо брисање овог услова из конкурсне документације, јер ћемо у супротном
бити принуђени да уложимо Захтев за заштиту права понуђача на поменуте услове
из конкурсне документације.
Одговор:
Поштовани,
Конкурсном документацијом за ЈНМВ 42, захтевано је да Понуђачи обавезно
доставе важећи сертификат ISO/TS 22163:2017, који се односи на произвођача
графитног клизача, или IRIS сертификат, који мора да се базира на захтеваном ISO
стандарду. Значи, достављање IRIS сертификата није „дискриминаторски услов“, јер
понуђачи нису у обавези да доставе искључиво тај сертификат.
Објашњења ради, конкурсном документацијом за ЈНМВ 42, дозвољено достављање
поменутог IRIS сертификата уместо ISO/TS 22163:2017, управо ради омогућавања
веће конкуренције, у складу са Чланом 10. ЗЈН, и Начелом равноправности понуђача
члан 12. ЗЈН.
Додатни услов, за достављање ISO/TS 22163:2017 сертификата или IRIS
сертификата, који се базира на захтеваном ISO стандарду у логичкој је вези са
предметом ЈНМВ 42, а у складу са Чланом 76. ЗЈН., јер обезбеђује неопходан
квалитет производа намењених искључиво за примену у железничком сектору,
конкретно - у овом случају, односи се на стандарде у поступку производње
графитних клизача пантографа, који су и предмет јавне набавке.
Треба напоменути, да набавка графитних клизача лошег квалитета, може да
проузрокује кварове на локомотивама и застоје у транспорту робе чија се штета се

мери у милионима динара, због казнених пенала за неиспоручену робу на време,
дужег времена проведеног на пругама од предвиђеног, као и високих трошкова
поправке.
Коментар заинтересованог лица za JNМВ 42 – „да Србија Карго није чланица
UNIFE“, „групе произвођача железничке опреме“, не представља указивање на
кршење одредби ЗЈН, посебно узимајући у обзир чињеницу да Србија Карго а.д.
никако не може бити чланица такве групе, јер ми нисмо произвођачи железничке
опреме, већ је наша основна делатност - железнички превоз робе. Такође, поређење
са набавком ЈНМВ 25 није прихватљиво, јер се не ради о истом предмету јавне
набавке, а достављање искључиво IRIS сертификата, још једном напомињемо, није
обавезан услов за ЈНМВ 42.
Због свега наведеног, Наручилац остаје при условима објављеним у конкурсној
документацији.
Срдачан поздрав.

