ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН
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ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198; ЕППДВ:132716493
Деловодни број: 1476/1-2
Датум: 28.01.2020.
На основу члана 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама, а по захтевима за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације достављеног од стране
заинтересованих лица, заведених под бројем 132 и 135 од 27.01.2020. год. којима се траже
додатна појашњења у вези са припремањем понуде по позиву број 92/19, објављеном на
Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и на Порталу службених гласила РС
и база прописа дана 31.12.2019. за јавну набавку добара: Гуме - пнеуматици 2019. год. у
отвореном поступку, наручиоца ЈП “Војводинашуме“ Петроварадин, комисија за јавну
набавку, у року предвиђеном за подношење понуда доноси:
II ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
у вези са припремањем понуде за јавну набавку
ПИТАЊЕ бр. 1:
„Партија 2 ставка 13
650/60-26,5 Ову димензију за шумске тракторе производио је само Nokian. Добили смо
информацију да је Nokian престао да производи ову димензију.
Да ли прихватате да се уместо ове димензије понуди гума 650-65-26,5?“
ОДГОВОР:
Не можемо да прихватамо диманзију гуме 650 – 25-25,5, јер Nokian производи гуму у
димензији 650/60-26,5.
ПИТАЊЕ бр. 2:
„Патрија 4
Образац структуре цене наведено је да понуђачи треба да понуде спољашње и летње гуме.
Предпостављамо да се ради о грешци прилико куцања и да у колону летње треба понудити
унутрашње гуме?“
ОДГОВОР:
Ради се о грешци приликом куцанја, па ће бити извршене измене у конкурсној
документацији и продужен рок за подношење понуда.
ПИТАЊЕ бр. 3:
„За партију 3 у техничкој спецификацији пнеуматика под редним бројем 28 тражи се
пнеуматик у димензији 255/100р16 on/off у зимској и летњој варијанти.
Једини произвођач који производи тражени пнеуматик је Michelin у моделу xzl.
У питању је on/off пнеуматик који се не прави у зимској варијанти.
Да ли је могуће понудити овај модел гуме и за зимску и за летњу варијанту?“
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ОДГОВОР:
Може бити понуђена и М+С у моделу Michelin у шари hzl пошто је у питању on/off
варијанта.
ПИТАЊЕ бр. 4:
Под редним бројем 7 тражи се пнеуматик 225/75r16 bf goodrich, или еквивалент крампон.
Тражени пнеуматик се прави само у А/Т или М/Т варијанти и не постоји зимски пнеуматик
са крампонима па вас молимо за објашњење.
ОДГОВОР:
Може бити понуђена М/Т , BF Goodrich у on/off варијанти.
ПИТАЊЕ бр. 5:
„На страни 10 каже се да понуђач који нуди еквивалент траженог добра мора да достави
уверење о квалитету.
С обзиром да не постоји званични документ који се зове Уверење о квалитету молимо вас за
објашњење на шта конкретно мислите.
Такође којим параметрима ће те се руководити када будете одлучивали које понуђено добро
је одговарајућег квалитета као и тражено добро?
Које су то техничке спецификације које улазе у оцену мерења квалитета пнеуматика?
Такође када кажете атест о квалитету да ли мислите на одређене ИСО стандарде?“
ОДГОВОР:
Квалитет тражимо по ISO стандарду (ISO 9001 и 14001), што се тиче сертификата:
захтева се сертификат произвођача, или сертификат понуђача.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Бранко Панџић, дипл.инж.шум.
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- на Порталу јавних набавки;
- на Интернет страници Наручиоца;
- Сектору за комерц.послове и маркетинг;
- Архиви ЈП.
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