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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори за јавну набавку добара – Агрегати са прикључним алатима (ЈН
број 11509/1-8-06) у поступку јавне набавке мале вредности
У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012,
14/2015 и 68/2015) овим путем Вас обавештавамо о постављеним питањима и одговорима у предметном
поступку:
Питање – Na strani 34 konkursne dokumentacije u tekstu-Radna zapremina motora i u tekstu -Snaga motora
su postavljeni međusobno sukobljene karakteristike te Vas upućujemo da radnu zapreminu motora “brišete” iz
tehničkih karakteristika jer isključuju snagu motora koju ste pravilno definisali i koja je najmerodavnija.
Одговор – У складу са Вашом примедбом извршена је измена конкурсне документације, захтев који се
односи на радну запремину мотора уклоњен је из образца X – Техничка спецификација са структуром
цене.
Питање – U dosadašnjoj praksi od primene zakona o JN nismo se susretali sa unapred predodređenim
“slikama” proizvoda koje želite da nabavite i bez obzira što je informativnog karakatera upućuje na
diskriminatorski proces i poziv proizvođaču sa slike da “samo” on uputi ponudu.
Одговор – У складу са Вашом примедбом извршена је измена конкурсне документације, односно слика
производа (информативног карактера) је уклоњена из образца X – Техничка спецификација са
структуром цене.
Питање – Garancija za isporučenu opremu (u industrijske svrhe ) je kod našeg ino principala 12 meseci, te Vas
upućujemo da za rad većeg broja kvalitetnih ponuda taj uslov definišete kao MINIMALNO 12 meseci ( shodno
uslovima proizvođača opreme u Evropi).
Одговор – У складу са Вашом примедбом извршена је измена конкурсне документације, односно
измена захтева у погледу гарантног рока, тако да је нови захтев да гарантни рок не може бити краћи од
12 месеци.
Питање – Kako su svi proizvođači predmetne opreme i uređaja INO proizvođači to vam sugerišemo da za
minimalni rok isporuke uzmete te okolnosti u obzir i odredite minimalni rok do 30 dana.
Одговор – Приликом дефинисања захтева у погледу рока испоруке не може бити дефинисан
минимални, већ само максимални рок испоруке. У складу са тим извршена је измена захтева у погледу
рока испоруке, тако да је нови захтев да рок испоруке не може бити дужи од 40 дана.
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Питање – Da li se za traženo dobro-Hidraulični agregat traži težina praznog agregata 60-70kg ili težina koja
uključuje ulje u rezervoaru za ulje.
Одговор – У складу са Вашом примедбом извршена је измена конкурсне документације. Захтев који се
односи на тежину агрегата промењен је, тако да нови захтев гласи: тежина (укључујући уље) до 80 kg .
Питање – Da li za traženo dobro mislite na Brusilicu ili Hidrauličnu testeru?
Одговор – У обрасцу X – Техничка спецификација са структуром цене у овиру прикључних алата,
ставка 4 наведена је брусилица, што значи да се не мисли на хидрауличну тестеру.
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