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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ број 2
Јавна набавка колосечног прибора, у преговарачком поступку са
објављивањем позива за подношење понуда, набавка бр. 2/2017
Потенцијални Понуђач je поставиo питања и у целости их наводимо:
“Pitanje br. 1.
Konkursnom dokumentacijom nije predvidjeno da Ponudjač ili Proizvodjač uz ponudu dostavi
ateste za ponudjeni kolosečni pribor, već se samo konstatuje na strani 9.i nastrani 49 (predlog
ugovora) da zа isporučeni kolosečni pribor i sredstvo konzervacije proizvodjač je obavezan da
dostavi ateste o kvalitetu.
Pitanje:
Kako je moguće da se nekom ponudjaču dodeli ugovor, a da prethodno niste predvideli da se
dostave atesti za ponudjeni materijal uz ponudu.
Koje ateste ćete prihvatiti i kako ćete znati da ponudjeni kolosečni pribor odgovara zahtevima
konkursne dokumentacije. Samo na osnovu potvrde jedne železničke uprave UIC-a.
Zašto nije predvidjeno konkursnom dokumentacijom da uz ponudu Ponudjači dostave ateste i
uzorkeina taj način potvrde kvalitet ponudjenog kolosečnog pribora.
Zahtevamo da se konkursna dokumentacija dopuni navedenim zahtevom.“
Одговор: Комисија даје разјашњења искључиво на питања која су везана за елементе
тражене конкурсном документацијом.
„Pitanje br. 2.
Ukoliko neko od potencijalnih ponudjača posumnja u kvalitet ponudjenog i odabranog
kolosečnog pribora idostavljenih atesta (a koje Vi ne tražite) koji je postupak super kontrole
obzirom da se radi o materijalu direktno povezanom sa bezbednošću saobraćaja.
Pitanje: Kako se utvrdjuje kvalitet ponudjenih proizvoda na dokazan način i kako se sprovodi
super kontrola ponudjenih i eventualno isporučenih proizvoda.“
Одговор: Рокови и начин подношења захтева за заштиту права дати су чланом 149 Закона о
јавним набавкама. Како је наведено у конкурсној документацији Уговор ће бити
закључен са понуђачем којем је додељен у року од 8 дана од дана протека рока
за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
Контрола квалитета се врши само за уговорени производ. Квалитет се утврђује
према условима датим у тексту конкурсне документације, у делу III техничке
карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђивање гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара.

“Pitanje br. 3.
Na strani 9 konkursne dokumentacije konstatujete da:
Ponuđač mora dostaviti potvrdu najmanje jedne železničke uprave članice UIC, ili potvrdu
‘‘Infrastrukture železnice Srbije’’ ad, da je kolosečni pribor (tirfoni, spojni vijci i pričvrsni vijci) koji
je predmet ove nabavke, ugrađivan i da funkcioniše bez primedbi na mreži te uprave. Ovo se
smatra obaveznim uslovom i ukoliko se ne dostavi ponuda će biti odbijena.
Pitanje:
Obzirom da se pozivate na IZS standard koji jos uvek koristite, a koji se više ne nalazi u Pravilniku
materijala gornjeg i donjeg stroja Direkcije za železnice, od koje ino uprave možete da dobijete
navedenu potvrdu. Takodje ukoliko od Železnica Srbije dobijete navedenu potvrdu za koji se
kolosečni pribor ona odnosi ukoliko se traženi kolosečni pribor više ne proizvodi u Srbiji.
Na koji način ćete utvrditi da se radi o istom kolosečnom priboru u pogledu kvaliteta, za onaj
kolosečni materijal koji je ranije proizveden i isporučen i za onaj materijal koji se vama nudi
ukoliko niste prilikom dobijanja ponude imali ateste i uzorke.
Kako ćete utvrditi da kolosečni pribor odgovara standardu IZS ako ne tražite ateste za
ponudjeni kolosečni pribor.“
Одговор: Квалитет се утврђује према условима датим у тексту конкурсне документације, у
делу III техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин
спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, рок испоруке, место
испоруке добара. Потврдом железничке управе чланице УИЦ, или
‘‘Инфраструктуре железнице Србије’’ а.д., верификује се да је предмет набавке
(тирфони, спојни вијци и причврсни вијци) одређеног произвођача, уграђиван и
да функционише без примедби на мрежи те управе.
„Pitanje 5.
Kvalitativni prijem materijala za isporuku će obaviti ovlašćeni predstavnici Naručioca pre isporuke
u magacinskom prostoru proizvođača, najkasnije 5 dana od pismenog obaveštenja da je materijal
spreman za kvalitativni prijem, o čemu će biti sačinjen Zapisnik o kvalitativnom prijemu. Naručilac
će pismenim putem obavestiti proizvođača o licima koja će ući u sastav kontrolno prijemnih
organa.
Pitanje: Kako je moguće da ste dodelili ugovor i upućujete komisiju na kvalitativni prijem, a
nemate uzorak ni ateste ponudjenog kolosečnog pribora.”
Одговор: Контрола квалитета се врши само за уговорени производ. Квалитет се утврђује
према условима датим у тексту конкурсне документације, у делу III техничке
карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђивање гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара.
“Pitanje:6
U članu 8. Garancija za kvalitet ste napisali
Prodavac garantuje da će predmetna dobra biti od materijala i izrade koja je u skladu sa važećim
standardima.
Prodavac garantuje da će predmet kupoprodaje biti prvoklasnog kvaliteta, bez oštećenja i da će
funkcionisati ispravno.
Prodavac daje jedinstvenu garanciju za kolosečni pribor u trajanju od _________________ ( ne
kraće od 36 meseci) računajući od dana isporuke.

Pitanje:
Da li je u pitanju Prodavac ili proizvodjač i kojim papirima prodavac/proizvodjač garantuje ili
dokazuje navedeno. Garancijom na svom memorandum ako je u pitanju Proizvodjač ili Ponudjač.”
Одговор: Термин Продавац односи се на Понуђача. Услове које је Понуђач понудио
гарантује својом понудом и банкарским гаранцијама. Односи Понуђача и
произвођача уређују се међусобним уговором.
“Pitanje br. 7
Dodatni uslovi I tehnički kapaciteti
Ponuđač treba da raspolaže neophodnim tehničkim kapacitetom, odnosno potrebno je da Ponuđač
u ponudi mora dostaviti potvrdu najmanje jedne železničke uprave članice UIC ili ''Infrastrukture
železnice Srbije'' a.d. da je kolosečni pribor (tirfoni, spojni vijci i pričvrsni vijci) koji je predmet
ove nabavke, ugrađivan i da funkcioniše bez primedbi na mreži te uprave.
Pitanje:
Na koga konkretno mislite na Ponudjača ili na Proizvodjača.
Sta ako je u pitanju Ponudjač koji je uvezao navedenu robu.”
Одговор:

У обрасцу Потврде се види да Потврду издаје железничка управа чланица УИЦ
на свом меморандуму, на захтев Понуђача, за производ одређеног
произвођача.

„U konkursnoj dokumentaciji na strani 9 ste napisali:
Kvalitativni prijem materijala za isporuku će obaviti ovlašćeni predstavnici Naručioca pre
isporuke u magacinskom prostoru proizvođača, najkasnije 5 dana od pismenog obaveštenja
da je materijal spreman za kvalitativni prijem, o čemu će biti sačinjen Zapisnik o
kvalitativnom prijemu. Naručilac će pismenim putem obavestiti proizvođača o licima koja će
ući u sastav kontrolno prijemnih organa.
Za isporučeni kolosečni pribor i sredstvo konzervacije proizvođač je obavezan da dostavi
ateste o kvalitetu.
Pitanje:
Na koga tačno mislite obzirom da Vam se u konkursnoj dokumentaciji negde pojavljuje Ponudjač,
a negde Proizvodjač.
Molimo Vas da usaglasite konkursnu dokumentaciju, da li je u pitanju Ponuđač ili Proizvođač.”
Одговор: У наведеном цитату конкурсне документације се искључиво помиње произвођач,
који истовремено према Закону о јавним набавкама може бити и Понуђач.
Напомена:
Како је у отвореном поступку за јавну набавку колосечног прибора по партијама JN
18/2017, за Партију 1. Тирфони и вијчани колосечни прибор добијена једна Понуда
која је оцењена као неприхватљива јер је понуђена вредност у понуди већа од
процењене вредности јавне набавке, стекли су се услови за покретање
преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда, на основу
члана 35.став 1. тачка 1) ЗЈН.
„Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
Члан 35.
Наручилац може спроводити преговарачки поступак са објављивањем позива за
подношење понуда:

1)
ако у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или
конкурентном дијалогу добије све неприхватљиве понуде, под условом да се
првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и
критеријуми за доделу уговора, односно оквирног споразума не мењају. Ако
наручилац одлучи да у преговарачки поступак позове само и све понуђаче који су
учествовали у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или
конкурентном дијалогу да допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим,
није дужан да објави позив за подношење понуда. Понуђена цена у овом
преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у отвореном,
рестриктивном или квалификационом поступку, односно конкурентном дијалогу;“

Комисија за јавну набавку колосечног
прибора у преговарачком поступку са
објављивањем јавног за подношење
понуда, набавка бр 2/2017

