АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
,,Инфраструктура железнице Србије“ Београд
11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
11000 Београд, Здравка Челара 14а
Телефон: +381 11 3292 082; Факс: +381 11 3292 143; жат: 420;
e-mail: nabavka@infrazs.rs
Број: 23/2016-2293
Датум: 27.10.2016.

ПРЕДМЕТ: Јавна набавка мале вредности сигналних сијалица, набавка бр. 74/2016
Питања и одговори бр. 3

1) Питање:
„У одговору на наш захтев да добијемо потврду да смо испоручивали сигналне и друге сијалице
Железницама Србије за ЈНМВ БР.74/2016,што смо поткрепили и одговарајућим доказима,
Одговорили сте нам да баш ту врсту сијалица које се сада траже нисмо испоручивали и да не
можемо добити такву потврду.Сматрамо да сте и у конкурсној документацији и у одговору нама
прекршили члан 76. Закона о јавним набавкама и то став пет где стоји да наручилац не може да
одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови дискриминишу понуђаче што је овде
очигледан случај.Значи ко вама није испоручивао баш те сијалице не може ни да учествује у
поступку јавне набавке.Да ли сте ви уопште и набављали те сијалице као Инфраструктура
Железница Србије?По чему су оне толико специфичне у односу на друге сијалице ,а тврдимо дас мо
испоручивали знатно компликованије сијалице што се види и из наших испорука Железницама
Србије.Из свега овога проистиче да ви дајете предност само једном понуђачу који вам је већ
испоручивао те сијалице и не желите ниједног другог понуђача.Молимо вас да ваше стручне службе
озбиљно размотре ове наше наводе јер ћемо бити принудјени да тражимо заштиту наших права
што мислимо да није ни вама у интересу да се одуговлачи процес ако су вам сијалице потребне? “

Одговор:
На ово питање смо већ одговорили.
Ипак, поновићемо још једном :
Наручилац може издати референцу само за добра која је набављао било као самостално предузеће,
било у склопу „Железница Србије“ за потребе железничке инфраструктуре.
Сигналне сијалице које су предмет набавке су сијалице специјалне намене за светлосне сигнале
стабилних постројења железничког саобраћаја. Предметне сијалице нису сијалице широке потрошње
које је могуће набавити у малопродајним објектима, већ су то сијалице које морају бити израђене по
железничком стандарду JŽS S2.006. Сигналне сијалице морају бити отпорне на вибрације , морају
издржати нагле промене температуре, морају имати одређени светлосни флукс и снагу, век трајања, а
све у складу са железничким стандардом JŽS S2.006. Да не би дошло до грешке и у циљу
набављања сијалица потребног квалитета и стандарда, тражи се потврда најмање једне железничке
управе да су сигналне сијалице које су предмет испоруке уграђиване и да функционишу без
примедби.

Понуђач који жели да учествује у предметној јавној набавци довољно је да као доказ о испуњености
пословног капацитета достави потврду барем једне железничке управе ,тако да не стоји примедба
да је неопходно да су сигналне сијалице испоручиване искључиво Наручиоцу у овој јавној набавци.

2) Питање:
„С обзиром да смо учествовали у претходно обустављеној набавци сигналних сијалица 35/2016 и
доставили меницу за озбиљност понуде а није нам враћена меница из разлога економичности и
уштеде банкарских трошкова,молимо вас да нас обавестите,да ли можемо да искористимо исту
меницу за ЈНМВ 74/2016.“

Одговор:
Можете искористити исту меницу уколико у регистру меница није наведено да се меница издаје као
покриће за озбиљност понуде у претходној јавној набавци, али је неопходно да за дату меницу
доставите ново менично овлашћење које се односи на јавну набавку број 74/2016, као и вашу изјаву
да ће меница већ достављена уз јавну набавку број 35/2016 служити као гаранција за озбиљност
понуде за јавну набавку број 74/2016.
Уколико је у регистру меница НБС наведено да је меница издата за јавну набавку број 35/2016, не
може се прихватити Ваш захтев, већ је неопходно доставити нову меницу , са меничним
овлашћењем, изводом из регистра и картоном депонованих потписа.

