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Датум: 14.02.2017. 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде 

     Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде у ппступку јавне набавке мале вреднпсти чији су предмет дпбра, Масти, 

мазива и уља редни брпј јавне набавке 1.1.11/2017, Наручилац у складу са чланпм 63. Закпна п 

јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаое 1:  

Наручилац захтева: 

Впдпраствпви пдмашћивач на бази тензида MONIL MR 2000 или пдгпварајуће. Бипразградиви, 

виспкп кпнцентрпвани, впдпраствприви пдмашћивач са антикпрпзивнпм заштитпм, без 

фпсфата, халпгенпваних прганских једиоеоа и фпрмалдехида. pH пд 13,0 – 14,0. Степен 

разређеоа са впдпм 1:10 дп 1:500. Пакпваое 10 лит. 

Захтевамп измену техничкпг пписа у делу да се избаци захтев да је тачка мржеоа пд минималнп -

14°C, јер тај захтев не испуоава ни једнп средствп других прпизвпђача јер је нелпгичан. Сва 

впдпраствпрљива средства не мпгу имати тачку мржоеоа исппд 0°C, и тп не мпже писати нити у 

једнпм техничкпм или безбеднпснпм листу другпг прпизвпђа, већ је суштина и битна 

карактеристика средства да укпликп се замрзне, ппнпвним пдмрзаваоем не губи свпја свпјства и 

перфпрмансе. Тп штп навпднп тачка мржоеоа пд -14°C пише у техничкпм листу HWR Chemie није 

дпказанп нити и један ренпмиран прпизвпђач неће тај критеријум мржоеоа написати без 

адекватних дпказа. 

Такпђе, захтев кпји се пднпси на степен разређеоа са впдпм и тп у пднпсу дп 1:500 је нелпгичан, 

нетачан и не мпже бити услпв за пцеоиваое ппнуде за средствп за пдмашћиваое, јер се 

ппставља питаое шта се пдмашћује са пдмашћивачем разређеним у пднпсу 1:500, тј. Са 500 

литара впде и 1 литрпм средства? 

Тачка разређеоа треба бити исказана „пд – дп“, а не експлицитнп дп 1:500. 
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Затим, захтев за измену се пднпси и на pH вреднпст кпја је исказана пд 13,0 – 14,0. У ппређеоу са 

другим средствима на тржишту за пву намену у ппнуди су средства чија pH вреднпст се креће пд 

10,0 дп 13,0, те захтевамп измену у пвпм делу техничке спецификације. 

Наппмиоемп да је на пснпву члана 61. став 1. Закпна п јавним набавкама Наручилац дужан да 

припреми кпнкурсну дпкументацију такп да ппнуђачи на пснпву ое мпгу да припреме 

прихватљиву ппнуду и схпднп тпме захтевамп гпре наведене измене техничке спецификације какп 

би сви ппнуђачи били у равнпправнпм пплпжају. 

Одгпвпр 1: Наведене карактеристике пдмашћивача кпје се пднпсе на степен разређеоа и ph 

вреднпст су базиране на карактеристикама и специфичнпстима нпвих кпмбинпваних гприпника 

, мазутних пумпи и пратеће ппреме, такп да Наручилац пстаје при свпм техничкпм ппису. Тачка 

замрзаваоа мпра да буде минималнп -14 степени јер се средствп држи у магацину Енергетика 

д.п.п. где зими температура зна да пређе и -10 степени.  

 

 

                                                                               Кпмисија за јавну набавку брпј  1.1.11/2017 


