ПРЕДМЕТ: Одговор на питање

Наш број: 2018-2646/9

Датум: 11.05.2018.

Поштовани,
поступајући у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо Вам следећи:

Одговор:
Поводом постављених питања која смо добили дана 09.05.2018. године (електронским
путем на е-маил: i.adzic@toplovodobrenovac.org.rs), која су примљена и заведена у ЈКП
“Топловод” Обреновац под бројем 2018-2646/8 дана 09.05.2018.године, а која се односе на
јавну набавку добара – Комбинована грађевинска машина (шифра јавне набавке: ЈНМВТ-15/18) наручилац ЈКП “Топловод” Обреновац се руководио потребама у погледу снаге,
ефикасности, исплативости као и интересом све присутније потребе и законске обавезе за
заштитом животне средине у Републици Србији.
Сходно томе достављамо одговоре на питања и додатна појашњења која је у поступку
доставио заинтересовани понуђач:
Питање бр.1
Питање : Тежина машине: од 8,5 до 9 тона- Мишљења смо да је јако уско одређен
распон за тежину машине. Сматрамо да би мало ширим распоном обезбедили већу
конкуренцију, а самим тим и већи број понуда. Да ли можете да промените овај услов
тако да гласи Тежина машине. Од 8,5 до 9,1 тона?
Одговор:
Распон тежине машине је потпуно усклађен са потребама наручиоца и
подацима из каталога потенцијалних понуђача који су доступни на официјелним

сајтовима. Већина светских произвођача машина има тежину комбинованих машина у том
распону и тиме је обезбеђена конкуренција. Остајемо при нашем захтеву из техничког дела
документације.
Питање бр.2
Питање :Радна запремина мотора максимално. 3,5 литара- У пракси се обично услови
дефинишу или као минимум или као распон. Овде је услов одређен као максимум
што по нашем мишљењу у једну руку сужава конкуренцију, а у другу руку тежи ка
слабијој машини. Интерес је наручиоца да добије што више понуда, а мотори са
већом запремином би свакако били бољи за наручиоца. Да ли можете да промените
овај услов тако да гласи Радна запремина мотора: минимално 3,5 литара? Оваквим
дефинисањем овог услова наручилац добија много, а не губи ништа.
Одговор: Потребна нам је што већа снага и што мања потрошња горива. Снага машине се
не мери преко запремине мотора већ преко КW или КС. Одговарајућа запремина мотора у
комбинацији са великом снагом омогућава знатно мању потрошњу горива. Смањење
потрошње могуће је и одговарајућом "резервом снаге" мотора а никако повећањем
запремине мотора. Већу запремину мотора је потребно попунити смешом горива и ваздуха
што недвосмислено доводи до повећања потрошње. Сви савремени мотори емисије
издувних гасова TIER IV и више имају велику снагу у комбинацији са мањим
капацитетом. Остајемо при захтеву из објављеног техничког дела документације.

Питање бр.3
Питање : Трансмисија хидродинамичка POWERSHUTLE – Овакав тип трансмисије је
скроз коректан, међутим мишљења смо да поред овог наручилац треба да омогући и
понуде са другачијим типом трансмисије ради веће конкуренције. Да ли можете да
промените овај услов тако да гласи Трансмисија хидродинамичка POWERSHUTLE или
POWERSHIFT?
Одговор: Захтев наше техничке службе је био за хидродинамичком POWERSHUTLE
трансмисијом у смислу будућег одржавања машине када истекне из гарантног рока.
Нашом провером на тржишту је утврђено да сви светски произвођачи имају обе
трансмисије као стандард тако да овај услов није ограничио нити конкуренцију нити

могућност да се понуди тражени модел машине. Остајемо при нашем захтеву из
објављеног техничког дела документације.
Питање бр.4
Питање : Максималан притисак у систему 210 бар- Претпостављамо да је овде дошло до
грешке наручиоца. Већи притисак је интерес наручиоца па сте овде вероватно погрешили
и уместо минимума одредили сте максимум. Да ли можете да промените овај услов тако да
гласи Минимални притисак у систему 210 бар?
Одговор: Сматрамо да је потребно постићи што већу силу на радним алатима са што
мањим притиском у хидрауличном систему, што се постиже са протоком и количином
хидраулчке течности у истом. На тај начин се постиже дужи радни век машине и значајно
смањују трошкови експлоатације и одржавања опреме на дужи рок. Остајемо при захтеву
из техничке документације.
С обзиром да није дошло до измене конкурсне документације, рок за подношење
понуда остаје исти, односно 21.05.2018. године до 11:00. Отварање понуда биће одржано
истог дана, по истеку рока за подношење понуда са почетком у 11:30.
Одговор на питање објавити на Порталу ЈН, као и на интернет страници ЈКП
“Топловод“Обреновац.
Комисија за јавну набавку
ЈНМВ-Т-15/18

