ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР
Комисија за јавне набавке мале вредности
Број: 01-21/2018 – 22 ОД
Дана: 13.06.2018. године
Предмет: Достава одговора 1
Комисије за ЈН МВ 17/2018
Достављамо одговор Комисије за јавне набавку мале вредности, ЈН МВ 17/2018, на
питања која су примљена до 13.06.2018.год. до 12.00 сати. У прилогу Наручилац објављује
питања и одговоре. Одговори су саставни део конкурсне документације.
Одговори и обавештење су објављени на сајту ЈКП „ЧИСТОЋА“, www.cistoca.co.rs и на
сајту Управе за јавне набавке.

Предмет: Питања
1. Да ли је прихватљиво доставити стандард ИСО 16 949, обзиром да је стандард ИСО 16
949 надоградња стандарда ИСО 9001. За имплементацију стандарда 16 949, потребно је да
се претходно уведе и имплементира ИСО 9001. Водећи светски произвођачи мазива га
увелико поседују, и самим тим што је ИСО 9001 садржан у стандарду ИСО 16 949, а
стандард из класе ИСО 16 949 још обухватнији, не врше обнављање сертификата из класе
ИСО 9001.
Тако бисмо били у могућности да нудимо и производе TEXACO чији смо Дистрибутер (
TEXACO поседује ИСО 16 949).
Напомињемо и да Јавно предузеће ГСП Београд, који такође поседује возила МБ и МАН
моторима и диференцијалима, дефинише захтев „Важећи сертификати/уверење да
произвођач понуђених добара испуњава услове према стандарду ИСО 9001 или ИСО 16 949
“
2. Код образца 3 техничка спецификација у ставки 2 није јасно које уље захтевате да ли за
путнички или теретни програм по спецификацијама које тражите нејасно је, да ли је уље
синтетско или полусинтетско
3. Код образца 3 техничка спецификација ставка 8 тражите одобрење МБ 339 Тyпе В2 и МБ
339 Тyпе З2 које не постоји можда сте мислили на Ман одобрења
Предмет: Одговор
1. Као минимум захтеван технички услов за ЈН МВ 17/2018- Уља, мазива и антифриз,
постављено је између осталог и „Поседовање важећег стандарда ИСО 9001 и ИСО 14000 за
произвођача „.
Право понуђача је да понуди бољи квалитет добара и услуга од захтеваног.
Наручилац прихвата виши стандард од захтеваног ИСО 9001, али то не утиче на оцењивање
и рангирање понуда.
2. Под позицијом 2 – моторно уље SAE 10w 40 се односи на теретна возила полусинтетско.
3. Дошло је до техничке грешке у техничкој спецификацији. На позицији 8 – Уље за
аутматски мењач у Обрасцу 6 – Образац понуде и образац структуре цене стоји:
- Odobrenje MB 236.9;
- Odobrenje MAN 339TypeV2;
- Odobrenje MAN 339TypeZ2.
У додатним условима под тачком 3 је наведено индентично као у Обрасцу 6.
Понуда се подноси за позицију 8 – Уље за аутматски мењач у складу са захтевима из

Обрасцу 6 – Образац понуде и образац структуре цене као и у додатним условима.
Објавити дана 13.06.2018.год. на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
ЈКП „Чистоћа“ Сомбор.
Комисија за ЈН МВ 17/2018

