ПРЕДМЕТ:
Одговор на питање

Наш број: 2018-6280/9

Датум: 21.09.2018.

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 које смо добили дана 20.09.2018. године (електронским
путем на е-маил: n.prodanovic@toplovodobrenovac.org.rs), која су примљена и заведена у
ЈКП “Топловод” Обреновац под бројем 2018-6280/8 дана 20.09.2018. године, а која се
односе на јавну набавку добара – Комбинована грађевинска машина (шифра јавне
набавке: ЈНОП-Т-28/18) дајемо Вам одговоре на иста:
Питање 1:
У делу Мотор:
- Максимална нето снага мотора ( ISO 14396 ): мин 74 kW
Питање: Да ли је могуће промерити параматар нето снаге мотора на: од 70-75 kW, из разлога
повећања конкурентност и могућности да учествује већи број понуђача јер у односу тражене
тежине машине 7.000-8.000 кг већина произвођача и потенцијалних понуђача има слабији мотор од
траженог параметра 74 kW што је ограничавајући фактор.

Одговор: Снага коју смо дефинисали није ограничена на максимуму и има веома велики опсег
чиме је омогућена конкурентност. Велики број произвођача има у свом програму машине које
задовољавају
тај
критеријум
и
конкурентност
је
апсолутно
задовољена.
Остајемо при траженој вредности.

Питање 2 :
У делу Ровокопачка рука :
- Хидраулично бочно померање ровокопачке руке.
Питање: Да ли је могуће променити тражени параметер на: Обавезно бочно померање
ровокопачке руке. Сви произвођачи имају опцију померања ровокопачке руке али га не треба
ограничавати на ХИДРАУЛИЧНО.

Одговор: Хидраулично померање ровокопачке руке се односи на хидраулично закочење и
откочење руке пре и после померања. На тај начин померање руке руковаоц врши не излазећи из
кабине и за веома кратко време. На тај начин штедимо време при раду и не оптерећујемо
евентуалну додатну радну снагу. Остајемо при задатом критеријуму

Рок за подношење понуда је 23.10.2018. године до 11:00. Отварање понуда биће
одржано истог дана, по истеку рока за подношење понуда са почетком у 11:30.
Комисија за јавну набавку

