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Богатић
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) објављујемо:

3. ОДГОВОР НА ПИТАЊА У ВЕЗИ ЗАХТЕВА ЗА ДОДАТНИМ
ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1.1.5/2020
Предмет јавне набавке: Набавка опреме за зимску службу
(посипач соли и раоник за снег)
Број јавне набавке:
1.1.5/2020
Врста поступка:
Јавна набавка мале вредности
1. Достављамо вам захтев за додатним информацијама и појашњењима
конкурсне документације ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1.1.5/2020:
ПИТАЊА:
Тачка 3.2
 Начин монтирања: са три тачке качења на трактор
- На који тип трактора се уграђује раоник за снег?
- Да ли се раоник за снег уграђује са предње или задње стране трактора?
- Да ли на трактору постоји предњи уређај за качење у 3 тачке и, ако постоји, према
ком стандарду је израђен, којих је димензија?
- Ако не постоји предњи уређај за качењњњје у 3 тачке, да ли постоји предња
монтажна плоча и, ако постоји, према ком стандарду је израђена, којих је димензија?
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Разни понуђачи различито тумаче наведени захтев наручиоца. Пошто Наручиоц већ
прописује овај термин молим Вас да нам доставите одговоре на постављена питања .
Како би свим понуђачима било јасно које захтеве треба да испуне и да би наручиоц
избегао ненамерно дискриминисање понуђача у предметном поступку јавне набавке
молимо да наведете стандард по коме је дефинисан: предњи уређај за качење у 3 тачке.
ОДГОВОР:
Како би свим понуђачима било јасно које захтеве треба да испуне, из поглавља II подаци о предмету јавне набавке, тачка 3. техничке карактеристике – технички опис, за
добро под тачком 3.2 – РАОНИК ЗА СНЕГ, на стр. 3/29 КД, тражена техничка
карактеристика:


Начин монтирања: са три тачке качења на трактор.

Дајемо следећа појашњења:
-

На који тип трактора се уграђује раоник за снег?

 Раоник за снег се уграђује на Тип трактора „14P“.
-

Да ли се раоник за снег уграђује са предње или задње стране трактора?

 Раоник за снег се монтира са предње стране трактора.
- Да ли на трактору постоји предњи уређај за качење у 3 тачке и, ако постоји, према
ком стандарду је израђен, којих је димензија?
 Монтирање се врши на предње подизне полуге трактора категорије качења
2.. Ширина качења на предњим полугама је 90 cm +- 4 cm.
- Ако не постоји предњи уређај за качење у 3 тачке, да ли постоји предња
монтажна плоча и, ако постоји, према ком стандарду је израђена, којих је димензија?
 Нема монтажне плоче. (Погледати одговор на претходно питање).

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

