ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Дана: 07.05.2014.
Број: 5.2.- 12183
Питања и одговори за јавну набавку број 11/14-С
1. Молимо да појасните да ли је прихватљив лежај означен у складу са важећим српским
прописима, уз обавезу понуђача да на евентуални захтев наручиоца достави додатне и
одговарајуће доказе о квалитету и оригиналности.
2. Молимо да појасните да ли је захтев у погледу моћи ношења лежаја одређен на основу
техничке потребе на месту уградње сваког појединачног лежаја, полазећи од чињенице да у
напомени на страни 68/68 стоји.” Cmin [kn] - минимална прихватљива вредност
динамичке носивости коју МОРА да испуњава сваки понуђени лежај, У
СУПРОТНОМ ПОНУДА СЕ НЕЋЕ УЗЕТИ У РАЗМАТРАЊЕ И БИЋЕ ОДБИЈЕНА.?
3. У случају да захтеване техничке карактеристике нису одређене на основу појединачне и
стварне потребе на месту уградње, молимо да к.д. појасните навођењем начина на који сте
одредили минималну одговарајућу носивост која је наведена у техничкој спецификацији.
4. Да ли је носивост одређена на основу објективних потреба наручиоца или на основу
неког од важећих стандарда?
5. Уколико носивост није одређена на основу важећих техничких прописа за предметне
производе молимо да наведете основ за одређивање минималне носивости.
6. Да ли се целокупна количина лежаја са једне позиције уграђује на један склоп или на
склопове са истим захтевима у погледу носивости лежаја.
7. У случају да наручилац након испоруке закључи да да постоји неусаглашеност или да
производи нису одговарајућег квалитета да ли испоручилац има право да, пре него
прихвати рекламацију, провери основаност рекламације?
8. Уколико наручилац није за себе резервисао ексклузивно право да установи
неусаглашеност, самостално и коначно закључи да је претходно закључио исправно и
предузме мере против испоручиоца, молимо да појасните да ли је за наручиоца
прихватљиво да нека од меродавних институција, независних од воље заинтересованих
страна, провери усаглашеност испоручених производа.
9. У случају да је провера основаности примедби допуштена, молимо наручиоца да
обавести понуђаче која је установа оспособљена и надлежна за проверу исправности
испоручених производа?
10. Од свих техничких карактеристика лежајева које се налазе у каталозима, прецизно
описаних стандардима и техничким прописима, који се могу проверити метролошким
мерењима, па се у складу са Чланом 71. Тачка 3) ЗЈН могу сматрати “оборивом
претпоставком испуњености карактеристика или функционалних захтева”, одабрали сте да
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носивост буде искључиви захтев на основу којег ће се оцењивати усаглашеност понуде са
вашим објективним потребама. Молимо да појасните која установа може да изврши мерење
и изда одговарајућу потврду о прецизно измереној вредности моћи ношења?
Када наручилац има потребу да набави резервни део који није стандардизован и
доступан од већег броја произвођача, са становишта обезбеђања конкуренције међу
понуђачима, непримерено је да се такви производи као истоврсна добра у оквиру једне
партије набављају заједно са стандардним и широко доступним производима.
11. Наручилац није искористио могућност да набавку подели на истоврсне целине па
заједно са стандардизованим лежајевима, чије су ознаке међународно усаглашене, набавља
семеринге, сегер прстенове и лежајеве посебне намене, за које не наводи довољно података
да би се припремила одговарајућа понуда. Молимо наручиоца да лежајеве специјалне
намене на позицијама 241-267 за које не наводи ни један технички податак издвоји и набави
кроз засебан поступак. У случају да наручилац одлучи да без имена к.д. настави поступак
неопходно је да к.д. појасни навођењем типа, димензије и сваке друге карактеристике
производа на поменутим позицијама, које сматра битним.
12. Техничка спецификација обухвата механичке заптивке произвођача АБС. Наручилац је
пропустио да приликом позивања наведе “или одговарајуће” што је, иако незаконито,
потпуно логично ако је у питању јединствен и оригиналан производ доступан само код
наведеног произвођача. У случају када се такав производ набавља заједно са
стандардизованим производима јавни интерес трпи штету јер је конкуренција у великој
мери ограничена. Молимо да издвајањем производа унапред познатог произвођача к.д.
ускладите са законом, јавним итересом и правом на једнаке услове за понуђаче који нису у
директној вези са поменутим произвођачем. У супротном неопходно је да к.д. појасните
навођењем типа, димензије и сваке друге карактеристике производа на позицијама 268-285,
које су битне за исправно функционисање.
Појашњења – одговори на постављена питања у вези јавне набавке 11/14-С
1.Одговор на питање 1.
Лежај је прихватљив који је означен по важећим српским прописима уз обавезну
доставу доказа о оргиналности и квалитету као захтевани лежај из К.Д.
2.Одговор на питања 2,3,4 и 5
Како се ради о најодговорнијем комуналном систему,погонска сигурност опреме за
снабдевање грађана пијаћом водом и одвођење отпадних вода мора бити на највишем
нивоу.Због тога смо одлучили да у предметној јавној набавци погонску сигурност опреме у
домену лежаја обезбедимо кроз њихову динамичку носивост.
3.Одговор на питање 6
Лежајеви који су предмет јавне набавке 11/14-С уграђују се у различите
хидрмашинске и машинске склопове који се налазе у експлоатацији у ЈКП Водовод и
Канализација Нови Сад
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4.Одговори на питања 7,8 и 9
Одговори на ова питања а која се тичу права и обавеза испоручиоца и наручиоца су
дефинисани у Моделу Уговора о испоруци (образац бр.6) а који је приложен у
документацији за предметну јавну набавку
5.Одговор на питање 10
Наручилац,након разговора са релевантним установама у домену испитивања
материјала,поседује могућност контроле испоручених лежаја у погледу тражених
карактеристика.
6.Одговор на питање бр.11
Право је наручиоца да конкурсну документацију обликује према својим потребама.
7.Одговор на питање бр.12
Прихвата се сугестија подносиоца приговора и описи за механичке заптивке биће
допуњени "или са одговарајући".Ово се односи на позиције од 268 до 285.
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