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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 2 за јавну набавку у отвореном поступку

Моноблок точкови за теретна кола ЈНОП/39
Питање:
У постојећим околностима ванредног стања и банке су ограничиле своје
делатности, те с тим у вези и издавање банкарских гаранција и писма о
намерама је веома сложено.
Да ли прихватате понуде без банкарске гаранције и писма о намерама?
Одговор:
Поштовани,
Понуда без банкарске гаранције и писма о намерама неће бити прихватљива
али Вам излазимо у сусрет и померамо додатно рок за отварање понуда како би
се стекли услови за прикупљање комплетне документације.
Питање;
Намеравамо да наступимо у заједничкој понуди са партнером из иностранства
на предметној јавној набавци број ЈНОП / 39 код Ваше фирме, међутим због
свеопште свима познате компликоване здравствене ситуације али и редукције
различитих активности и израде различитих тражених докумената (нпр
продужење траженог TSI cертификата којем је недавно истекла валидност а
проблем је да се нови валидни сертификат у оваквим условима изда у кратком
року) у различитим земљама, као и компликованост саме доставе потребних
докумената за наступ (укључујући и оригинал банкарске гаранције), молимо
Наручиоца да одгоди на неко време термин за доставу понуда.
Одговор:
Поштовани,
Померен је рок за достављање понуда за 30 дана.
Питање;
Молим да се провери и евентуално коригује следећи податак: у табели 10 у
стандарду ЕN 13262 по којем се израђују и контролишу моноблок точкови, стоји
да је за обрађени моноблок теретних кола, брзине v>120км/h, потребна статичка
преостала неуравнотеженост од 125 gm (Е3), а у Конкурсној документацији у
Опису робе под тачком 3.8 стоји да дозвољена преостала статичка
неуравнотеженост обрађеног точка износи 75 gm (Е2) што одговара брзинама
120 < v< 200 км/h
Одговор:
Поштовани,
У складу са стандардом ЕN 13262, за брзине кретања теретних кола до 120 км/h
дозвољава се вредност неуравнотежености моноблок точка од 125 gm (ознака
Е3).
Срдачан поздрав !

