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Датум: 03.05.2019. 

 

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, Ппмпћне 

грађевинске машине, редни брпј јавне набавке 1.1.44/2019, Наручилац у складу са чланпм 63. 

Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаоа:  

Na osnovu člana 63 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, a kao potencijalni ponuđač u postupku javne 

nabavke J.N. 1.1.44/2019  “Pomoćne građevinska mašine” upudujemo Vam sugestije na nepravilnosti 

uočene u Vašoj konkursnoj dokumentaciji. 

Vibro nabijač 

1) Naveli ste da vibro nabijač mora imati dužinu stope tačno 330 mm, bez granice „od-do“. Da li biste 

prihvatili dužinu stope od 335 mm? Ova minimalna razlika ne bi uticala na funkcionalnost i upotrebu 

mašine. 

2) Naveli ste da motor mora biti Honda GXR 120 ili odgovarajudi, snage od 2,2-2,6 kW. Honda GXR120 u 

vibro nabijaču koji bismo mi ponudili ima snagu od 2,8 kW, što je van zadatih granica.  

Da li biste prihvatili (kao odgovarajudi) motor Honda GX100 koji ima snagu 2,3 kW? Ova snaga je u 

traženim granicama (2,2-2,6 kW). 

3) Naveli ste da dubina nabijanja mora biti od 600-700 mm. Nijedan proizvođač osim Ammann-a ne 

daje ovaj podatak jer on zavisi od nebrojeno mnogo faktora (vrsta tla, stanje tla, vremenski uslovi, 

itd.) i ne može se egzaktno meriti. Ammann daje ovaj podatak u brošurama kao marketinški trik. 

Molimo vas da izbacite ovaj uslov, a sve u svrhu obezbeđenja konkurencije u postupku ove javne 

nabavke. 

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  
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Hidraulični čekid – ručni 

1) Tražili ste da čekid ima radni pritisak od 50-80 bar. Čekidi ove klase svih proizvođača imaju radni 

pritisak ulja od 100 – 160 bar. Molimo da promenite ovaj zahtev i da stavite 50-160 bar. 

Samo čekid jednog proizvođača JCB T-Pick zadovoljava ove karakteristike. 

2) Šta podrazumevate pod setom priključnih alata za hidraulički čekid? Da li set treba da sadrži špic, 

sekač, lopaticu za asfalt i po koliko komada? Molimo Vas da precizirate ovaj podatak u dokumentaciji. 

Obzirom da mali broj ponuđača može podneti ponudu za obe građevinske mašine, obezbedili biste vedu 

konkurentnost u postupku ako biste ovu nabavku podelili u dve partije. 

Tražili ste da se uz ponudu dostavi fotokopija dokumenta iz koga se jasno može utvrditi da ponuđena 

dobra ispunjavaju zahteve prema pravilniku o bezbednosti mašina („sl.glasnik RS“ br. 58/2016) član 5 

stav 1. 

Predlažemo da se taj dokument dostavi uz isporuku mašine, a ne uz ponudu. Takav dokument izdaju 

specijalizovana privredna društva za bezbednost i zdravlje na radu i to tek po izvršenom pregledu 

mašine.  

Одгпвпри: 

Vibro nabijač: 

1) Dužina stope kod vibro nabijača se menja na: od 330-340mm; 

2) Snaga motora se menja na: od 2,2-2,8 kW; 

3) Izbacuje se dubina nabijanja. 

Hidraulički čekid: 

1) Radni pritisak se menja na: od 50-160 bar; 

2) Treba da sadrži špic,sekač i lopaticu za asfalt po dva komada od svakog. 

 

Što se tiče dostavljanja dokumenta o bezbednosti mašina, bice izmenjeno u konkursnoj dokumentaciji - 

da se dostavlja prilikom isporuke mašine. 

 

Врши се измена и дппуна кпнкурсне дпкументације на странама брпј 4 (у пбрасцу техничке 

спецификације) и брпј 25 (у члану 6 мпдела угпвпра) и врши се прпдужеое рпка за дпстављаое 

и птвараое ппнуда на 13.05.2019. гпдине у 13:00, пднпснп 13:30 часпва. 

 

                                                                              Кпмисија за јавну набавку брпј  1.1.44/2019 


