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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:
Питања:
1. Na strani 34 konkursne dokumentacije u tabeli pod tačkom 4 je tekst Brusilica. Dali ste mislili hidraulična
brusilica ili Hidraulični disk sekač ? Ovo pitanje daje sugestiju da je “brusilica “ majstorski izraz te Nas navodi na
zaključak da Vama treba “hidraulični disk sekač” za interventni rad na vodovnoj i kanalizacionoj mreži na
terenu. Molimo Vas zbog tehničkog pojašnjenja-razjašnjenja i kompatibilnosti sistema uvrstite ovo pitanje
jasnije.
1. Na strani 34 u tabeli tehničke specifikacije sa strukturom cene promenili ste količinu traženih dobara,ali u
tabeli ne postoji kolona u koju treba upisati ukupnu vrednost,koju treba izračunati po sistemu- količina X cena
,sa uračunatim PDV-om i ukupna cena bez PDV-a.
2. Kako je navedeno dalje u izmeni,hidraulični agregat,hidraulični čekić i hidraulična pumpa moraju biti od
istog proizvođača kako bi se ostvarila apsolutna i garantovana kompatibilnost sistema,dok hidraulična brusilica
ne mora biti od istog proizvođača ali mora biti kompatibilna sa baznim agregatom.
Naime,u svetu postoji nekoliko proizvođača ove vrste opreme ali oni nisu zastupljeni u našoj zemlji ,a retko ih
ima i u Evropi.Takođe, ne postoji servis za ovakvu vrstu opreme.
Hidraulični agregati, hidraulični čekići i hidraulične pumpe spadaju u segment građevisnkog alata koji je
izuzetno zastupljen na našem tržištu,dok hidraulične brusilice spadaju u segment industrijskog alata.
Molimo vas da se brusilica izuzme i stavi u drugu partiju kako bi se ostalim ponuđačima koji se bave ovom
vrstom delatnosti obezbedilo ravnopravno učešće u ovoj Javnoj nabavci,.
Očekujemo da zbog svega gore navedenog izvršite izmenu Konkursne dokumentacije za JN 11509/1-8-06 i
izdvojite hidrauličnu brusilicu od ostalog hidrauličnog alata kako bi se omogućila zdrava i korektna
konkurencija među ponuđačima i da objavite tabelu sa potrebnim kolonama.
Одговор – У складу са достављеним оправданим примедбама извршена је измена конкурсне
документације.
Табела у образцу X – Техничка спецификација са структуром цене прилагођена је тако да понуђачи
могу уписати и јединичне и укупне цене у складу са траженим количинама.
Због очигледних недоумица у погледу дефинисања назива прикључног алата на позицији 3 у табели у
образцу X – Техничка спецификација са структуром цене, који код једног произвођача има назив
хидраулична тестера, код другог хидраулични диск секач итд. извршено је и дефинисање назива
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потребног прикључног алата и потребних техничких карактеристика истог. У складу са тим извршено је
и дефинисање захтева у погледу компатибилности прикључних алата са базним агрегатом.
Сходно наведеном, прикључни алат на позицији 3 у табели у образцу X – Техничка спецификација са
структуром цене је Хидраулични диск секач са следећим карактеристикама:
- Пречник диска – 300 mm
- Дубина сечења – max 105 mm
- Радна тежина – max 10 kg
Захтев у погледу компатибилности прикључних алата са базним агрегатом гласи:
Хидраулични агрегат и хидраулични алати морају бити од истог произвођача како би се остварила
апсолутна и гарантована компатибилност система.
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