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Комисија за јавну набавку 
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Дана: 04.12.2017. године 
СОКОБАЊА 
 

                                               
ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну 
набавку у поступку јавне набавке велике  вредности- Набавка камиона, раоника за снег са 
инсталацијом и посипач соли ЈН бр. 15/17  
 
Дана 01.12.2017. године примили смо захтев  за додатне информације/појашњења у вези 
јавне набавке мале вредности- Набавка Набавка камиона, раоника за снег са инсталацијом и 
посипач соли ЈН бр. 15/17 у  оквиру којег су  постављена  следећа питања: 
  

„1.Pitanje: 

Koja je zahtevana godina proizvodnje novog snežnog pluga ? 

  

Obrazloženje : 

U konkursnoj dokumentaciji ste naveli : Nabavka novog snežnog pluga sa instalacijom ne 

precizirajući godinu proizvodnje. 

Ovakvom definicijom Ponuđač može ponuditi snežni plug proizveden mnogo godina ranije a 

 koji  se po strukturi materijala razlikuje od zahtevanog. 

Molimo da uvažite ovaj predlog i definišete godinu proizvodnje snežnog pluga. 

  

2. Pitanje 

Koje je  vozilo; marka, tip kamiona,ser.b. šasije na koji  se montira snežni plug ? 

  

3. Pitanje : 

Da li vozilo poseduje kompletan PTO izvod snage sa motora? 

  

Obrazloženje : 

U zavisnost od opreme kamiona i izvoda snage određuje se instalacija za pogon funkcija 

snežnog pluga./ preko kiper pumpe,elektro hidrauličkog agregata,PTO vozila/ 

Molimo vas da definišete da li kamion ima PTO  sa izvodom od motora ili pogon moga ići 

preko  kiper pumpe vozila ili preko elektrohidrauličkog agregata na snežnom plugu kako bi 

ponuđači mogli pravilno odrediti opremu i instalaciju snežnog pluga. 

  

4. Da li pod instalacijom snežnog pluga podrazumevate i izradu,montiranje prihvatne ploče na 

kamionu sa obaveznim dodatnim svetlima za rad u  zimskoj službi ? 

  

Obrazloženje : 

U konkursno dokumentaciji ste naveli zahtev : I svim potrebnim instalacijama za nesmetan rad 

uređaja. 

Nesmetan rad uređaja zahteva pre svega montažu snežnog pluga sa svojim prihvatom na 

prihvatnu ploču koja se nalazi na vozilu. 

Takođe za rad sa snežnim plugom obavezna su dodatna povišena   svetla za zimsku službu 

 koja se mogu nalaziti na samom plugu ili na kamionu 

Molimo da pojasnite i definišete jasno ovaj  tehnički zahtev kako bi ponuđači dostavili 

optimalne i  odgovarajuće ponude. 

  



5. Da li  je za rok isporuke snežnog pluga  prihvatljivo : 10 dana od dana dostave ,prijema 

kamiona kod  Naručiocu ? 

  

Obrazloženje : 

U konkursno dokumentaciji ste naveli zahtev : I svim potrebnim instalacijama za nesmetan rad 

uređaja , rok isporuke 10 dana od dana potpisa ugovora. 

Da bi se izvršilo montiranje prihvatne ploče na vozilu ,vozilo mora prvo biti  kod Naručioca 

 pa tek  od tog trenutka može se pristupiti  montaži prednje kamionske ploče. 

Molim da ovaj rok isporuke promenite i preciznije definišete  ./od trenutka dostave ili prijema 

vozila od stane Naručioca / 

  

6.Pitanje: 

Da li se montaža montažne ploče na vozilo može izvršiti u pogonima ponuđača ili se mora 

isključivo  izvršiti na placu Naručioca.? 

  

Obrazloženje : 

Montiranje radne ploče na vozilu  zahteva odgovarajuči radionički prostor pa Vas molimo da 

definišete ovaj zahtev kako bi ponuđači pravilno definisali  i ukalkulisali troškove montaže. 

Ovim bi se izbegli eventualni nesporazumi priklikom dostavljanja ponuda od strane 

dobavljača. 

  

7.Pitanje 

DA li CE sertifikat o poreklu robe ponuđač može dostaviti prilikom isporuke snežnog pluga 

Naručiocu.? 

  

Obrazloženje : 

Svaki CE sertifikat se izrađuje po završetku izrade pluga u fabrici i podrazumeva uneti seriski broj 

snežnog pluga ,godinu proizvodnje i  kao takav dostavlja se uz ostale izvozne papire carini. 

 
Kako ne bi favorizovali ponuđače koji su već uvezli predmetni snežni plug  molimo Vas da 

promenite dodatni zahtev u konkursnoj dokumentaciji  o dostavljanju CE sertifikata uz ostalu 

konkursu dokumentaciju“ 

 

Комисија за јавну набавку је дана 04.12.2017. године, разматрала постављена питања 
и на основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама доставља додатне 
информације /појашњења, на постављена питања: 
 

1. Наручилац је навео на страни 6 техничке спецификације за нови раоник за 
снег са инсталацијом  где није захтевана година производње, а плуг 
подразумева да је некоришћен, функционално исправан и да садржи важећу 
гаранцију од  произвођача. 
 

2. Половни камион је предмет јавне набавке , дефинисан Партијом 1. дате 
Конкурсне документације  тако да Понуђач подноси понуду, односно нуди 
камион који испуњава техничке карактеристике из техничке спецификације 
за камион дате на страни 4.  Конкурсне документације. Снежни плуг треба да 
се монтира на возило које је  предмет јавне набавке  партије 1. 

 
 

3. Половни камион је предмет јавне набавке , дефинисан Партијом 1. дате 
Конкурсне документације  тако да Понуђач подноси понуду, односно нуди 
камион који испуњава техничке карактеристике из техничке спецификације 
за камион дате на страни 4.  Конкурсне документације. Снежни плуг треба да 
се монтира на возило које је  предмет јавне набавке  партије 1. 
 



4. Под инсталацијом снежног плуга подразумевамо инсталација за покретање 
плуга и прихватну плочу која мора бити монтирана на возилу. Додатна 
светла нису предмет ове Партије. 

 
 

5. Наручиоц ће доставити Понуђачу  камион на адресу коју захтева Понуђач а 
која мора бити на територији Републике Србије, рок ће тећи од тренутка 
пријема возила од Понуђача , након чега ће се потписати Уговор. 
 

6. Монтажа монтажне плоче на возилу може се извршити у погонима понуђача 
или у радионици којом располаже Наручиоц. Понуђач мора да претходно 
види простор којим Наручилац располаже и уколико је могуће у датим 
условима организује монтажу монтажне плоче, Наручилац може уступити 
простор у те сврхе у супротном Наручилац ће возило доставити у радионицу 
по налогу Понуђача а која мора да буде на територији Републике Србије. 

 
 

7.  CE сертификат о пореклу робе је додатни услов за учешће предвиђен 
Конкурсном документације и доставља се приликом  подношења понуда у 
неовереној копији.  
 
 
Ова информација, сходно члану 63.став 3. Закона о јавним набавкама, биће 
објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 

 
                                         Председник комисије за јавну набавку  

Душица Станковић с.р. 


