Питања и одговори:
Заинтересовано лице је дана 26. 04. 2017. године, у вези јавне набавке број
ЈН 50896/1 – 1 - 20, која се односи на набавку Специјалног возила за чишћење
канализације, поставило следећа питања:
Питање број 1: Поштовани на страни 19 конкурсне документације тражите следеће: „За
понуђено возило и надоградњу морају постојати овлашћени дистрибутери и
сервисери на територији Републике Србије. Докази: Оверене потврде од стране
произвођача возила и надоградње којима се потврђује да су предузећа овлашћени
дистрибутери и сервисери. Достављају се фотокопије оригинала и оверени преводи
на српски језик. “ На овај начин коришћењем овог услова вршите дискриминацију и
кршите члан 10 и члан 12 ЗЈН. Наиме добијање Потврде директно од произвођача возила
који се налази нпр. у Немачкој (за Мерцедес Бенз и МАН), у Италији (за Ивецо), у
Холандији (за ДАФ) ... је немогуће за већину понуђача јер највећи произвођачи имају своје
дистибутере за Републику Србију и сву комуникацију усмеравају према својим
дистрибутерима.
Да ли ће наручилац из напред наведених разлога прихватити да Потврда буде
оверена од стране произвођача или дистрибутера, када се постојање дистрибутера
већ захтева?
Одговор: „Наручилац неће променити овај захтев и неће вршити измене
конкурсне документације у смислу захтева заинтересованог лица.
Понуђач мора да поседује потврду издату од стране произвођача добара које
нуди, којим доказује оргиналност добара и право понуђача да нуди, продаје и
сервисира предметна добра.
У интересу је Наручиоца да обнови свој возни парк који је просечне старости око
14 година, у складу са тим је и покренута Јавна набавка и Наручилац мора да
заштити своје интересе и набави добо одређеног захтеваног квалитета који му
може гарантовати једино произвођач возила и надоградњи. Статус овлашћеног
представника произвођача, дистрибутера или дилера возила и надоградњи се
може изгубити и једино произвођач може гарантовати горе наведене захтеве.
Сматрамо да није нарушена конкуренција у таквим захтевима, јер у захтеву
стоји произвођач, те сви званични дистрибутери и овлашћени представници
подвоза и надоградњи могу обезбедити овакву врсту потврде оригиналности
понуђених добара и капацитета сервиса“.
Питање број 2: На страни 19 конкурсне документације тражите следеће: „- Да је понуђач
у периоду од 2012. до 2016. године испоручио бар једно специјално комунално
возило за пречишчавање канализације са најважнијим техничким карактеристикама
као предметно добро које је предмет јавне набавке: Материјал инокс од којег је
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израђена надоградња, техничко решење са бочним резервоарима за воду
завареним од инокса.
- Докази: Копија купопродајног уговора са евентуално пратећим анексима и/или
копијама фактура са пратећом отпремницом(а), оверена и потписана изјава купца
(саставни део образца 5 конкурсне документације, страна 20 тендерске
документације). “
Да ли ће наручилац изменити овај захтев и омогућити да понуђачи доставе
референце у минималној вредности понуде?
Одговор: Наручилац остаје у свему према обавезним и додатним условима из
последње Измењене Конкурсне документације и Техничке спецификације која је
саставни део исте.
Питање број 3: На страни 19 конкурсне документације тражите следеће: „- Понуђач треба
да поседује стандарде ИСО 9001 за произвођача специјалног возила за област
сертификације: пројектовање, производња, продаје и сервисирања опреме за
чишћење канализације технологијом вакуума и високог притиска. Докази:
Фотокопије сертификата - доставља се фотокопија оригинала и оверени превод на
српски језик.”
Да ли ће наручилац прихватити да пнуђачи у понуди доставе тражени сертификат
чија је област сертификације пројектовање, производња и сервис комуналних
надградњи?
Одговор: Наручилац остаје у свему према обавезним и додатним условима из
последње Измењене Конкурсне документације и Техничке спецификације која је
саставни део исте.
С поштовањем,

у Нишу,
27.04.2017.године

Ј.К.П. „НАИСУС“ Ниш
службеник за јавне набавке
Миомир Стаменковић
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