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Наручилац: Јавно комунално предузеће за изградњу и одржавање зелених           
површина и гробља „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ Чачак
Улица Симе Сараге бр. 71, 32000 Чачак

Адреса: Улица Симе Сараге бр. 71

Место: Чачак

Број: 876/18-ЈНВВ-Д-11/2018

Датум: 22.3.2018. године

                                                     Питања и одговори

Питање понуђача:

PREDMET: Pitanja u vezi  javne nabavke br. JNVV-D-11/2018

1. U tehničkoj specifikaciji tražili ste mašinu krute ili zglobne šasije. Smatramo da je za vas 
kao naručioca koji obavlja poslove održavanja zelenila i higijene u gradu Čačku ovo prilično
široka definicija, jer je za poslove koje vi nudite mašina krute šasije mnogo bolje rešenje, 
zbog veće stabilnosti. Pitanje: Da li ostajete pri zahtevu mašina krute ili zglobne šasije ili 
vam je potrebna isključivo mašina krute šasije?

Одговор:

ЈКП  „Градско зеленило” Чачак због свих послова које обавља остаје при захтеву из
техничке спецификације -  Машина круте или зглобне шасије са паралелном кинематиком
дизања утоварене гране;

2. Tražili ste mašinu operativne težine sa standardnom opremom min 8000 kg. Smatramo da 
je u interesu kupca da navedeni uslov glasi „min 8500 kg“, uzimajući u obzir da se sa 
povećanjem težine mašine povećava i njena krutost, kapaciteti dizanja i stabilnost. Da li 
prihvatate da se navedeni uslov izmeni u „mašina operativne težine sa standardnom 
opremom min 8500 kg“?

Одговор:

ЈКП  „Градско зеленило” Чачак због свих послова које обавља остаје при захтеву из
техничке спецификације - Оперативна тежина машине са стандардном опремом мин 8.000 кг,
што не искуључује да понуђач понуди машину тежине од 8500 кг.

3. Tehničkom specifikacijom ste izmenili uslov maksimalne snage dizel motora na minimalno 
65 kW, što je za više od 10% umanjenje u odnosu na prvobitni zahtev. Smatramo da je u 
vašem interesu da imate mašinu sa višom snagom motora, posebno uzimajući u obzir da 
ovim uslovom ne ograničavate konkurenciju jer svi proizvođači imaju u ponudi mašine sa 
snagom većom od 74 kW. Pitanje: Da li prihvatate da izmenite traženi uslov na minimalno 
72 kW?;

Одговор:

ЈКП  „Градско зеленило” Чачак због свих послова које обавља остаје при захтеву из
техничке спецификације -  Мотор дизел са турбопуњачем максималне снаге минимално 65
KW, што не искуључује да понуђач понуди машину 72 KW снаге мотора.
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4. Izmenom konkursne dokumentacije smanjili ste dimenzije točkova, prednjih točkova na min
18“ i zadnjih točkova na min 26“. Vama je kao naručiocu u interesu da dobijete mašinu sa 
što višim točkovima kako bi se lakše koristila na neravnim terenima. Nesporno je da većina 
svetskih proizvođača može ponuditi mašinu sa višim pneumaticima, pa ovim uslovom niko 
ne bi bio diskriminisan. Pitanje: Da li prihvatate da se navedeni uslov izmeni na „Upravljanje
na prednjim točkovima dimenzija min 18“, zadni točkovi min 28“.

Одговор:

ЈКП  „Градско зеленило” Чачак због свих послова које обавља остаје при захтеву из
техничке  спецификације  -  Управљање на предњим точковима димензија  мин 18”,  задњи
точкови мин. димензија 26”, што не искуључује да понуђач понуди точкове мин. димензија
28”.                                 

5. Brzina kretanja radnih mašina je ograničena zakonom na 40 km/h, pa iz tog razloga nije 
jasno zašto ste za maksimalnu brzinu smanjili toleranciju na čak 10%. Pitanje: Da li ste 
saglasni da se navedeni uslov izmeni na „maksimalna brzina u transportnom hodu min 40 
km/h +-5 %“?

Одговор:

ЈКП  „Градско  зеленило”  Чачак  ће  уважити  да  се  измени  услов  из  техничке
документације што се тиче брзине кретања машине односно толеранције и то:  максимална
брзина у транспортном ходу 40 км/ч + 5%;

6. Izmenom konkursne dokumentacije ubačen je diskriminišući uslov „dužina mašine 
maksimalno 5,8 m“. Pitanje: „da li možete izbaciti navedeni uslov, ili ga izmeniti u 
maksimalno 6,1 m“?

Одговор:

ЈКП  „Градско зеленило” Чачак ће уважити Ваш захтев у погледу дужине машине на
начин што ће наведени услов избацити из конкурсне документације.

7. Definisanjem maksimalnog dohvata rovokopačke kašike na nivou tla verovatno je greškom 
uneta vrednost „maksimalno 6500 mm“. Naručiocu je u interesu da ima što viši dohvat 
rovokopačke kašike na nivou tla, pa je normalno da zahtevate minimalni dohvat. Pitanje: 
„Da li ste saglasni da se navedeni uslov izmeni u minimalno 6700mm“?

Одговор:

ЈКП „Градско зеленило” Чачак ће уважити Ваш захтев у погледу максималног дохвата
ровокопачке кашике на следећи начин:  Минимални дохват ровокопачке гране на нивоу тла
6500 мм (од осовине окретања); што не искуључује да понуђач понуди и 6700 мм и више.

8. Maksimalni klirens mašine je jako bitna tehnička karakteristika, koja između ostalog 
definiše visinu prepreka koju mašina može da pređe po neravnom putu, pa je tražena 
vrednost previše niska za potrebe posla kojima se bavi vaša firma. Pitanje: Da li ste 
saglasni da se navedeni uslov izmeni na „maksimalni klirens minimalno 400 mm“?
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Одговор:

ЈКП  „Градско зеленило” Чачак због свих послова које обавља остаје при захтеву из
техничке  спецификације  -  Максимални  клиренс  минимално  350  мм,  што  не
искуључује да понуђач понуди максимални клирен минимално 400 мм.

9. Pitanje: „Da li vam je uz ključ za startovanje potreban i imobilajzer za elektronsku zaštitu od
krađe, te ako jeste molimo vas da to navedete u specifikaciji uz ključ za startovanje“?

Одговор:

ЈКП  „Градско зеленило” Чачак због свих послова које обавља остаје при захтеву из
техничке спецификације - Кључ за стартовање – 2 ком, што не искуључује да понуђач
понуди и имобилајзер за електронску заштиту од крађе.                                 

Posebno navodimo da zahteve koje smo naveli u specifikaciji mogu da ispune više proizvođača, 
uključujući CAT, JCB, Sany... Navedena pitanja nisu usmerena da bi se smanjila konkurencija već 
da biste vi kao naručilac dobili kvalittniju mašinu, koja može da odgovori svim zahtevima koji su 
potrebni vašoj firmi.

Наручилац  ће  у  складу  са  Законом  о  јавним  набавкама  изменити  конкурсну
документацију, у делу које је навео у одговорима на питања.

У Чачку 22.3.2018. године

Комисија:

Горан Илић, ср.                                                                                                            

Жарко Петровић, ср                                                                                                                 

Катарина Тутуновић, ср

факс: 032/5373760 

е-маил: pravnasluzba@gradskozelenilocacak.rs 

  Март 2018. године
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