Питања и одговори:
Заинтересовано лице је дана 13. 09. 2016. године, у вези јавне набавке
број ЈН 10757/1 – 1 - 07, која се односи на набавку добара - Одржавање
и изградња водоводне и канализационе мреже, поставило следећа
питања:
Питање:
1. Као критеријум за доделу уговора одређена је Економски
најповољнија понуда, где се гарантни рок бодује са 20 пондера и
нема одређену максималну односно минималну вредност. Сматрамо
да овакав начин одређивања пондера оставља понуђачима на
слободну вољу да искажу дужину гарантног рока где се могу
исказати нереалне дужине нпр. 12000 месеци (тј. 1000 година) и
слично. Молимо да се прецизно одреди најдужи могући гарантни
рок који се може понудити и који ће носити 20 пондера.
Одговор:
На страни 9 Конкурсне документације, у тачки 9. је написано:
„Гарантни период за испоручена добра не сме бити краћи од
законом загарантованим роковима, у зависности од врсте добара“.
Примера ради, када је у питању ХМО (хидро - механичка опрема),
разне врсте затварача: лептирасти затварач, овални засун, пљоснати
засун, неповратна клапна са полугом и тегом, неповратна клапна са
хидрауличким амортизером, клипно – прстенасти вентил, конусни
затварач, ваздушни вентил са једном и са две кугле, итд.), рок
испоруке који произвођачи дају се креће од: 12 месеци од уградње, тј.
18 месеци од момента испоруке или, ако је квалитетнији и поузданији
производ, квалитетнијег произвођача, 18 месеци од уградње, тј., 24
месеци од момента испоруке. И то је неко неписано правило, то је оно
што је реално, то је неки „стандард“.
То исто важи и за добра осталих партија предметног тендера!
Одговор у виду питања: „Да ли би произвођач цеви за водовод и
канализацију , у предметном тендеру Партије 7 и 8, „имао храбрости
да понуди и још да уговори“ са нарчиоцем исте, а да их ради од
регранулата (меље гајбице и томе слично) и при томе, да да,
подједнако исти или дужи гарантни период, од произвођача који
такве исте цеви ради од оригинал гранулата?
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Ко ће сносити трошкове за испоручен „неквалитетан производ“ у
гарантном року? Да ли „произвођачи таквог квалитета, а још више
трговинске куће“, смеју да понуде нереалан гарантни рок?
Како би се као наручиоци обезбедили, да не буде нереалних
гарантних периода, управо смо данас извршили Измену Конкурсне
документације, којом захтевамо и бланко соло меницу, као гаранцију
за отклањање грешака у гарантном року, са роком важења 10 (десет)
дана дуже, од понуђеног гарантног периода - рока.

Питање:
2. За партију 10 – да ли је за плетенице у лоју, плетенице графитне и
кудељу у власу неопходно доставити ИСО 9001 сертификат за
произвођача, овлашћење произвођача у оригиналу и изводе из каталога
произвођача?
Одговор:
За плетенице у лоју, плетенице графитне и кудељу у власу, није
потребно доставити ИСО 9001 сертификат за произвођача као и
овлашћење произвођача у оригиналу.
Потребно је доставити изводе из каталога произвођача?
Комисија за спровођење предметне ЈН
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