
 

 

 
Нови Сад; 04.08.2017. 
Број: 3031- 6693 
 
На основу питања везаног за ЈН 29/17-МВ-1  Основна средства из капиталне субвенције III-Ручни виброваљак 

тежине oд 650 до 750 кг: 

Питање : 

1. Da li ćete prihvatiti ponudu ručnog vibro valjka čija radna težina odstupa za manje od 2% od zahtevane 
odnosno za 7kg, dok osnovna težina mašine ispunjava zahtevane kriterijume, s obzirom na to da navedeno 
odstupanje ne može uticati na radni učinak mašine? 

2. 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? 

3. Da li ćete prihvatiti mašinu koja emituje nivo buke koji je u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji 
(PRAVILNIK O BUCI KOJU EMITUJE OPREMA KOJA SE UPOTREBLJAVA NA OTVORENOM 
PROSTORU, član 9. ("Sl. glasnik RS", br. 1/2013) i važećim propisima EU odnosno direktivama 2000/14/EC 
i 2006/42/EC, tj. nivo buke do 108 dB(A) ?  

4. Da li ćete prihvatiti ponudu ručnog vibro valjka koji ima veću sposobnost naginjanja od zahtevane što, 
takođe, predstavlja tehnološku prednost.  

5. Da li ćete prihvatiti potvrdu o referentnoj nabavci samohodnog vibro valjka? 
Napominjemo da sve gore navedene tehničke karakteristike koje ste zahtevali konkursnom dokumentacijom može da 

ispuni samo jedan tip mašine i to LP6505 odnosno da ovako definisana tehnička specifikacija ograničava 

konkurenciju suprotno članu 10. ZJN i omogućava učešće samo jednom ponuđaču.    

Одговор: 

Комисија је саставила техничку спецификацију и описала минимум тражених услова и карактеристика у 

конкурсној документацији и остаје при траженом квалитету предметне набавке.  Предмет набавке је ручни 

виброваљак тежине oд 650 до 750 кг по карактеристикама које смо прописали и захтевали у техничком 

спецификацијама. Ваше захтеве не можемо усвојити јер би то било очигледно намештање и преферирање 

јавне набавке. Навођење да на основу прописаних техничких карактеристика може да се понуди само један 

тип машине LP6505 није тачно. У претходно расписаној набавци биле су две понуде са предметним добром  

које су одговарале   техничким карактеристикама  а испитивањем тржишта установљено је да предметно 

добро са наведеним техничким карактеристикама могу  да понуде више од три понуђача. 

Приликом припремања конкурсне документације поштована су начела јавних набавки  а све у складу са 

Законом о јавним набавкама Републике Србије. 

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. 
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1. Горан Тарлаћ, члан 1 
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