„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд, Немањина 6
СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Београд, Здравка Челара 14а
Телефон: +381 11 3292082
Факс: +381 11 3290740
е-mail: nabavka@srbrail.rs
Број: 33/2015 - 2438
Датум: 17.04.2015. године
Предмет: Питања и одговори број 6 за јавну набавку кочионих папуча, у
отвореном поступку (бр. 8/2015)
Питање бр.1
Наручилац је објавио појашњење конкурсне документације, објављено на порталу
дана 16.04.2015. године у 12:31 часова, у погледу техничког услова „дозвола
Дирекције за железнице Србије за коришћење производа“ (страна 3 конкурсне
документације).
ПИТАЊЕ: Да ли појашњење наручиоца од 16.04.2015. године значи да
наручилац неће прихватити, у вези са траженим техничким условом,
сертификат Немачке железнице (Deutsche Bahn AG) која је аторизовано тело за
тестирање прихваћено од стране UIC-а? Предметни сертификат, са овереним
преводом на српски језик, у прилогу.
Полазимо од тога да је питање дозвола за коришћење регулисано Законом
безбедности и интероперабилности железнице (Сл.гласник бр.104/2013), који
усклађен са прописима Европске уније, конкретно Директивом 2004/49/EZ
безбедности
на
железницама
Заједнице,
Директивом
2008/57/EZ
интероперабилности железничког система Заједнице итд.
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Из одговора/појашњења наручиоца од 16.04.2015. године произилази да, упркос
усклађености домаће регулативе са прописима Европске уније, страни понуђачи
неће моћи да учествују у предметној јавној набавци, иако испуњавају све техничке
услове и поседује све сертификате за испоруку кочионих папуча националним
железницама у државама Европске уније (као што су немачка железница, словачка
железница, итд.), а из разлога непоседовања домаће дозволе за коришћење.
Одговор бр. 1
Сва документа и дозволе које је потребно обавезно доставити у понуди, дефинисана
су конкурсном документацијом. Свако изјашњење односно преглед и стручну оцену
понуда Комисија за предметну јавну набавку ће извршити након отварања понуда.

Питање бр.2
Конкурсном документацијом је предвиђен технички услов „извештај о извршеној
хомологацији уметка кочионих папуча на инерцијалном столу у овлашћеној
установи UIC-а (страна 4 конкурсне документације).
ПИТАЊЕ: Да ли ће наручилац прихватити сертификат (извешај) издат од
стране VUZ тест центра (Vyzkumny Ustav Zeleznicni a.s. Prag, Република
Чешка)?
Одговор бр. 2
Да, прихвата се извештај издат од наведене установе.

Председник Комисије

__________________________
Мануела Марић, инж. ел. ср.

