
Питања и одговори по ЈН бр.38‐05/2015, филтери горива, уља и ваздуха за погонске моторе и 
радне уређаје на пловним објектима Дирекције. 
 
 
А)  „Филтери  се  набављају  као  оригинални  резервни  делови  произвођача  одређеног  погонског 
мотора са унутрашњим сагоревањем и/или радног уређаја, или одговарајући“  
 

1. У  колонама Одговарајући у свим табелама наведено је само пар произвођача 
филтера. Јесу ли они једини одговарајући које је могуће понудити, и ако нису због 
чега су баш они наведени у документацији? 

2. У четвртој табели код филтера за моторе FAMOS, PERKINS, Аран мотори, Торпедо, 
ИМР С46 нисмо добили шифре оригиналних филтера. Можете ли да их наведете? 

 
 

1. Најбоља искуства  су се показала у коришћењу  оригиналних филтера произвођача 
мотора по препорукама у техничким упутствима за исте. 
Филтери  наведених  произвођача  у  колони  Одговарајући,  нису  једини 
одговарајући  које  можете  да  понудите.  Са њима  имамо  само  проверено  добра 
искуства. 
Могу се понудити и други одговарајући према условима тендера. 
 

2. У  четвртој  табели  су  наведени  сви  остали  мотори  који  су  уграђени  на  пловне 
објекте,  а  који  се  више  не  производе  као  такви  и  за  које  већ  дуг  низ  година 
користимо Фрадове филтере по њиховом каталогу.  
Иначе,  имамо  5  Пекинс  мотора  М185Ц,  у  које  смо  уграђивали  оригиналне 
Перкинс филтере, слика у атт., али се исти више не производе, па смо користили 
Фрадове  филтере  из М  серије  мотора  који  су  се  као  замена,  показали  добро  у 
екплоатацији. Допуна табеле. 
Значи  одговарајући  је  сваки  филтер  који  одговара  наведеним  каталошким 
бројевима Фрадових филтера. 

 
 

Филтери за моторе FAMOS, PERKINS (М185C), Аран 
мотори, Торпедо, ИМР С46  
   

   

Р.б. Назив робе 
Каталошки број 
оригиналног дела 

ЈМ Колич. Еквивалент 

каталошки 
број 

понуђеног 
еквивалентног  

дела 

Произвођач 
дела/земља 
порекла 

1 
Филтер за мот. 

уље   

FRAD 13.28.07/110 
или Perkins  
2654403 

ком 

10 

MANN, 
Donaldson, 
Fleetguard, 
Cummins 

  

  

2 
Филтер за 

гориво  

FRAD 13.28.02/130 
или Perkins 
26560017 

ком 

15 

  

  

3 Филтер за уље  
FRAD 

12.19.08/110 
ком 

10 
  

  

4 Филтер за уље  
FRAD 

10.14.03/110 
ком 

10 
  

  

 
 
 
 



 
Б) „За одговарајуће понуђене производе неопходно је доставити оригинални каталог или копију 
извода странице из каталога са насловном и завршном страном важећег каталога из које ће се 
јасно  видети  да  део  одговара  оригиналу  за  тражени  производ,  упоредни  приказ  техничких 
карактеристика. Фотокопије морају бити оверене печатом понуђача“ 
 

1. Да ли је довољно доставити слику са техничким карактеристикама филтера из online 
каталога са званичног сајта произвођача? 

 
1. Да, и  то са  јасно видљивим линком,  ради могуће провере. Доставити „слику“  са 

које се може недвосмислено утврдити да понуђени филтер за наведени мотор по 
техничким карактеристикама одговара оригиналном.  

 
В)  „За  сваки  филтер  који  није  оригиналан  филтер,  односно  препорука  по  техничком  упутству 
произвођача наведених уређаја  (мотори и агрегати), на пловним објектима Дирекције, понуђач 
мора  приложити  и  валидну  потврду  или  доказ  о  признању  произвођача  мотора/уређаја  да 
орговарајући  филтер  у  свему  одговара  оригиналу.  Доказ  мора  бити  на  оригиналном 
меморандуму произвођача наведених уређаја оверен потписом, печатом и актуелним датумом“ 
 

1. Како  можемо  да  сазнамо  који  су  филтери  препорука  по  техничком  упутству 
произвођача  конкретних  мотора  и  агрегата?  Можете  ли  техничка  упутства  објавити 
као прилог уз тендерску документацију? 

2. Из  нашег  искуства,  сви  произвођачи  мотора  фаворизују  употребу  филтера  које  они 
продају,  односно оригиналне филтере произвођача мотора и није им у интересу да 
издају  тражену  потврду.  Можете  ли  избрисати  ПОТВРДУ  ПРОИЗВОЂАЧА  као 
неопходан  услов,  јер  на  овај  начин  лимитирате  понуду  на  оригиналне  филтере  и 
индиректно фаворизујете те произвођаче? 

 
1. У  табели,  у  рубрици  Каталошки  број,  су  наведене  ознаке  препоручених 

оригиналних филтера по каталогу резервних делова за дате уређаје.  Исте можете 
наћи у он‐лине каталозима за дате моделе мотора, као за горе наведено питање 
под Б) 1. 

2. Ничим није фаворизован произвођач оригиналних филтера.  
Понуђено је више произвђача за које се не мора доставити Потврда произвођача 
одређеног, коресподентног мотора, уређаја. За исте се само мора доказати да су 
оригинални делови према захтевима тендера. 
Потврду произвођача доставити само за филтере који нису наведени у табели као 
одговарајући.   
Чиме  би  ви  доказивали  и  гарантовали  квалитет  и  техничке  карактеристике,  за 
филтер  који  понудите,  а  није  један  од  филтера  наведених  произвођача,  ако  то 
није    Потврда  произвођача  мотора  да  је  исти  одгововарајући,  односно  да  тај 
филтер  у свему задовољава све оно што произвођач мотора препоручује? 
Потребано је доставити доказ да понуђени филтер одговара препорученом. 
Продавац филтера је једино лимитиран квалитететом филтера, који се адекватно 
мора и доказати. 
 
 

 
 
 


