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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 konkursne dokumentacije izvršena je izmena,gde je navedeno da"Hidraulični agregat i
hidraulični alati MORAJU biti od istog proizvođača kako bi se ostvarila apsolutna i garantovana kopatibilnost
sistema."
Detaljnom analizom tržišta,utvrdili smo da nijedan proizvođač ove opreme koji su zastupljeni u Srbiji(Atlas
Copco,Chicago Pneumatic,Hycon,JCB) nema u ponudi hidrauličnu brusilicu.Brusilica,sama po sebi,pripada
indrustijskom alatu,dok testera za asvalt i beton ,pripada segmentu građevinskog alata,kao što su pick hammer i
muljne pumpe,kao što tražene konkursnom dokumentacijom.
Molimo Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije,kako bi omogućili ravnopravne uslove za učešće,po
Zakonu o Javnim nabavkama.
Одговор – У складу са достављеном примедбом извршена је измена конкурсне документације. Захтев у
образцу X – Техничка спецификација са структуром цене „Хидраулични агрегат и хидраулични алати
морају бити од истог произвођача како би се остварила апсолутна и гарантована компатибилност
система“ измењен је тако да нови захтев гласи „Хидраулични агрегат и хидраулични чекић (пикамер) и
хидраулична пумпа морају бити од истог произвођача како би се остварила апсолутна и гарантована
компатибилност система, док хидраулична брусилица не мора бити од истог произвођача хидрауличног
агрегата али мора бити компатибилна са базним агрегатом.“
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