
 

 

 
Нови Сад; 22.06.2017. 
Број: 3031- 5334 
 
 
На основу питања везаног за ЈН 29/17-МВ  Основна средства из капиталне субвенције III-Ручни виброваљак 

тежине oд 650 до 750 кг: 

Питање 1: 

1. Da li ćete prihvatiti ponudu ručnog vibro valjka čija radna težina odstupa za manje od 2% od zahtevane s 
obzirom da navedeno odstupanje ne može uticati na radni učinak mašine? 
 
Odgovor: Odgovor dat kroz izmenu konkursne dokumentacije. 
 

2. Da li ćete prihvatiti ponudu ručnog vibro valjka čija je radna dužina nešto manja od zahtevane s obzirom na 
to da manja radna dužina ( sa upravljačkom rudom) omogućava rukovaocu lakše manevrisanje mašinom i 
samim tim predstavlja tehnološku prednost.  
 
Odgovor: Odgovor dat kroz izmenu konkursne dokumentacije 
 

3. Da li ćete prihvatiti ponudu ručnog vibro valjka čija ukupna širina odstupa za svega 12 mm od zahtevane, pri 
čemu je radna širina (što je značajno za radni učinak mašine) skladu sa zahtevanom random širinom? 
 
Odgovor: Ukupna širina od 700  do 750mm. 
 

4. Da li ćete prihvatiti ponudu ručnog vibro valjka čija je maksimalna brzina kretanja (pri čemu ispunjava i 
zahtevani opseg brzine kretanja) veća od zahtevane, s obzirom da navedeno predstavlja tehnološku 
prednost? 
 
Odgovor: Brzina kretanja od 0 do 4 km/h. 
 

5. Da li se zahtevani nivo buke odnosi na nivo buke na mestu rukovaoca i po kom standardu je potrebno da 
bude utvrđen?  
 
Odgovor: Zahtevani nivo buke se odnosi na granični nivo buke, ne na mestu rukovaoca, a po standard EU 
2000/14/EC 
 

6. Da li ćete prihvatiti ponudu ručnog vibro valjka koji ima veću sposobnost naginjanja od zahtevane što, 
takođe, predstavlja tehnološku prednost.  
 
Odgovor: Odgovor dat kroz izmenu konkursne dokumentacije 
 

7.       Da li ćete prihvatiti dokaz “raspolaganja neophodnim poslovnim kapacitetom” potvrdu ponuđača da je u 
prethodne dve godine prodavao dobra koja su predmet javne nabavke u smislu mašina za sabijanje / vibro 
valjaka ili je neophodna potvrda o prodaji konkretnog ponuđenog tipa mašine? 

 

           Odgovor: Neophodna je potvrda o prodaji konkretnog ponuđenog tipa mašine. 



 

 

 

 

 

Одговори су саставни део конкурсне документације. 

О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно Закону о јавним 
набавкама, члан 63. (Сл.Гласник РС 124/12,14/15,68/15), писаним путем информацију објављује на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. 

 

 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

 

1. Горан Тарлаћ, члан 1 
2. Благоје Братић, члан 2 
3. Јованка Прашчевић, члан 3 

 


