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ПРЕДМЕТ: Питањa-Одговори бр. 2
( за јавну набавку број 70/2018 )
Набавка железничких грађевинских машина ( кран и двопути багери )
Поводом објављене Јавне набавке железничких грађевинских машина ЈН бр.70/2018, у
складу са поглављем V, тачка 14. молимо за додатне информације и појашњења везано за
припремање понуде:
1. У поглављу II, страна 9 конк.док., у оквиру поднаслова Гаранција захтева се
“Понуђач је дужан да при подношењу понуде достави на увид важећи уговор са
сервисном компанијом на територији Републике Србије”
Молимо да нам појасните шта значи доставити на увид у понуди- копија, оверена
копија, оверена копија са судским тумачем или томе слично.
2. У поглављу IV, страна 13 конк.док. Наручилац наводи да, у смислу доказивања
обавезних услова из ЗЈН чл.75 став 1 тачке од 1-4, понуђачи регистровани у Регистру
понуђача код АПР не морају да доставе само доказ из члана 75 ст.1 тач.1 ЗЈН - Извод.
У чл.78 став 5 ЗЈН прописано је да лице уписано у Регистар понуђача није дужно да
приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова.
Са тим у вези молимо Наручиоца да у складу са одредбама ЗЈН омогући понуђачима
да Изводом из Регистра понуђача доказују и остале обавезне услове.
3. У поглављу IV, страна 10 конк.док. тачка 5 везано за дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет ЈН из чл.75.ст.1.тач.5, захтева се Дозвола
Народне банке Србије за обављање послова финансијског лизинга.
У чл.76 ст.6 ЗЈН одређено је да Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако
да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом ЈН.
Обзиром на предвиђене моделе плаћања у оквиру јавне набавке( 20% авансно, отатак
45 дана од пријема исправног рачуна за извршену испоруку ) из којих јасно проистиче
да су средства за набавку опреме обезбеђена горе постављен услов постаје нејасан,
тим пре што није у логицкој вези са предметом ЈН, како се захтева у чл.76 ЗЈН.
Молимо наручиоца да поступи у складу са одредбама ЗЈН и у том делу измени
конкурсну документацију.

4. У оквиру поглавља IV, на више места помиње се учешће страног правног лица а у
поглављу V тачка 1 прописује се да понуда мора бити на српском језику у супротном
ће бити одбијена као неприхватљива.
У случају учешћа страног равног лица, на који начин он попуњава и доставља обрасце
из тендерске документације - на оригиналним обрасцима на српском или на
преведеним обрасцима/где би страно правно лице и разумело ста попуњава или нешто
друго?
5. Да ли гаранција понуде и писмо о намери стране банке мора бити праћено судском
овером?
Да ли је неопходно доказивати кредитни рејтинг банке и ако јесте којим документом?
6. У случају страног понуђача, докази које он доставља да ли могу бити у слободном
преводу, обзиром на велики број докумената који је потребно превести или се захтева
овера истих?
7. У поглављу IV, страна 13, у трећем пасусу се наводи да страно правно лице као
подносилац понуде може уместо доказа приложити своју писмену изјаву дату на
прописан начин а наручилац је дужан да провери да ли су испуњени услови за
примену тог средства.
Молимо да нам појасните шта то значи и који су то услови и на који начин наручиац
проверава те услове?
8. У поглављу IV, страна 13, у четвртом пасусу, везано за доказивање испуњености
услова, се између осталог наводи се додатни услови могу доказати и достављањем
попуњене изјаве која је саставни део конкурсне документације ...
Молимо да нам појасните ово и где можемо да нађемо ту изјаву у конкурсној
документацији?
9. Иако се ради о веома значајној набавци, у финансијском и техничком смислу,
Наручилац не захтева доставлајње каталога и означавање понуђене опреме.
Молимо да нам појасните разлог тога?
10. Време испоруке за машину бр. 1 – портални кран је нереално кратко осим ако један
произвођач нема већ унапред припремљену производњу знајући очекивани исход
тендера. Молимо да се време испоруке продужи на најмање 10 месеци.
11. Страна 6 конкурсне документације, Посебни технички услови за самоходни портални
кран тачка 4, Капацитет - Претпостављамо да се поткрала грешка у конкурсној
документацији. Захтев за дужином шинских поља од 24 м и бројем прагова за
полагање 50 је тежински мање од 18 т, па нам није јасно зашто је дат по нашем
мишљену предимензионисан захтев носивости кранског система од 30 т. Да није
можда урачуната и греда за прихват поља и прагова?
Тежина шинских поља у дужини 24 м са најтежим бетонским праговима износи
максимално 17 т. Тежина 50 бетонских прагова (50 ком x 350 кг) не прелази 17,5 т.
Зашто је дат захтев од 30 т? Колико износе дужине шинских поља које ћете користити
у раду, како бисмо понудили најоптималнију машину. Молимо за појашњење.

12. Позиције 4, 5, 6 (ручне машине за брушење, хидрауличне маказе и машина
завијачица) да ли постоје неки технички захтеви?
13. Опрема-машине захтеване у Техничкој спецификацији, опредељене су у оквиру само
једне партије иако према типологији нису технички међузависне у раду, нису сродне
машине, нити је једна машина део склопа друге.
На овај начин се комерцијално и технички фаворизују компаније које имају
могућност да понуде све три типологије машине са јединственим брендом у односу
на остале произвођаче који морају да међусобно усклађују своје понуде и
производњу, понарочито јер се анализом тржишта опреме захтеване у Техничкој
спецификацији, може закључити да постоји само један произвођач у Француској који,
са јединственим брендом, може да понуди све три типологије машина.
Са тим у вези молимо Наручиоца да подели предметну набавку у више партија и у
том делу измени конкурсну документацију у складу са одредбама ЗЈН, чл.10 Начело
обезбеђивања конкуренције.
Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати
било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом
преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких
спецификација и критеријума
И чл.12 Начело једнакости понуђача
Наручилац не може да одређује услове који би значили националну, територијалну,
предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би
произлазила из класификације делатности коју обавља понуђач
И тиме омогући једнаке услове за све заинтересоване понуђаче.
14. Молимо да се рок за предају понуда продузи за 60 дана минимало ради ускладјивања
понуда висе производјаца због разлога наведеног у предходхом питању и везано за
компликованост процедура и нејасноће у тендерској документацији у случају учешћа
иностраног понуђача, а према нашим питањима 4, 6, 7...
15. Молимо да се рок за предају понуда продужи за 60 дана минимално пошто је
тендерска документација објављена само на српском језику и потребно је да се раде
преводи за произвђача ради одговарајуће припреме понуде и пратеће документације.
Одговори:
Oдговор 1: Следи измена и допуна конкурсне.
Oдговор 2: Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до
4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Oдговор 3: Следи измена конкурсне документације.
Oдговор 4: На оригиналним обрасцима на српском језику.
Oдговор5: Гаранција и писмо о намерама стране банке мора бити праћено судском овером.
Кредитни рејтинг се доказује уверењем који је банка дужна да обезбеди.
Oдговор 6: Докази из Понуде се достављју на српском језику и захтева се овера превода.
Одговор 7: Следи измена конкурсне документације.
Одговор 8: Следи измена конкурсне документације.
Одговор 9: Следи измена конкурсне документације.
Одговор 10: Остајемо при условима из конкурсне документације.
Одговор 11: Захваљујемо се на основаној примедби, ваше запажање је исправно. Наручилац
прихвата сугестију и коригује технички захтев.

Одговор 12: Следи измена конкурсне документације.
Одговор 13: Остајемо при условима из конкурсне документције.
Одговор 14: Рок за пријем понуда је померен за 28.12.2018. године
Одговор 15: Рок за пријем понуда је померен за 28.12.2018. године
С поштовањем
Комисија за ЈН

