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ПРЕДМЕТ: Јавна набавка мале вредности-сигналне сијалице, набавка бр. 35/2016
Питања и одговори бр. 2
Питање 1:
„1.На страни 7/40 конкурсне документације тражи се потврда да је понуђач испоручио
сијалице бар једној чланици UIC-а,односно железничкој управи.Сматрамо да је ово у
супротности са чланом 76 Закона о јавним набавкама јер је то један од дискриминаторских
услова. Предлажемо да понуђач достави потврду о квалитету за сијалице произвођача којег
нуди, а коју је издала железничка управа бар једне железнице.“
Одговор 1:
Пословни капацитет односи се на Понуђача а не на Произвођача добара(чл. 76. ст. 2 и
чл. 77. ст. 2 тачка 2. Закона о јавним набавкама ).
Наручилац у конкурсној документацији (поглавље IV ; одељак 2 - Испуњеност додатних
услова под тачком 2) захтева да Понуђач , као доказ да располаже неопходним пословним
капацитетом, достави потврду најмање једне железничке управе, чланице UIC –а, да је
сигналне сијалице које су предмет јавне набавке испоручио и да исте функционишу без
примедби, не постављајући ограничења ни у погледу количине, ни вредности , нити
временског периода у ком је испорука извршена .
С обзиром да се ради о сигнализацији намењеној искључиво железничкој инфраструктури , а
која је од значаја за безбедност железничког саобраћаја, сматрамо да је поменути захтев
Наручиоца у директној вези са предметом јавне набавке.
Наручилац жели да буде сигуран да Понуђач који учествује у јавној набавци има
одговарајућу референцу, тј. да је способан да квалитетно изврши испоруку предметних
добара, и не сматра да тиме дискриминише било ког потенцијалног понуђача.
Питање 2:
„Предлажемо да се уз понуду достави извод из каталога односно техничке карактеристике
за сијалице које се нуде, где се види и произвођач тих сијалица,што је једино и право мерило
квалитета, као и сертификат за понуђена добра“.

Одговор 2:
Наручилац је, у делу III Конкурсне докуменатције - Врста, количина, опис добара, рок за
испоруку и уградњу добара, квалитет и гаранција на испоручена добра, прецизно навео
техничке карактеристике за добра која се набављају.
Понуђач може да уз понуду достави и каталог произвођача предметних добара, а уколико се
укаже потреба у циљу адекватне оцене понуда Наручилац може од понуђача да захтева и
додатна разјашњења (чл.93 ст.1 Закона о јавним набавкама).
Техничке карактеритике и технички услови, као и обавезан квалитативни пријем робе пре
испоруке укључени су и у модел уговора чијим потписивањем Понуђач гарантује да је у
свему сагласан са захтеваним квалитетом.
Питање 3:
„Уколико се жели провера кредибилитета понуђача, сматрамо да нисте требали правити
измену што се тиче финансиског капацитета да се он потврђује изјавом, а уколико то
остане, треба доставити доказе, да је изјаву потписао законити заступник.“
Одговор 3:
Наручилац процењује да је, имајући у виду предмет јавне набавке (чл.76 ст.2 Закона), за
испуњеност финансијског капацитета као доказ довољна изјава понуђача дата под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу , потписана и оверена од стране овлашћеног лица
понуђача.
Уколико из било ког разлога посумња у истинитост података наведених у изјавама понуђача,
Наручилац задржава право да, пре доношења одлуке о додели уговора, од учесника у јавној
набавци затражи достављање доказа о испуњавању услова, у складу са чланом 77. Став 4 и
чланом 79.став 2 Закона о јавним набавкама (Измене и допуне бр.1 од 26.08.2016.).

