
 
 

 

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад, Сентандрејски пут 3 
Комисија за јавну набавку „Резервни делови за теретна, путничка, доставна возила и 
радне машине по партијама“ 
Редни број набавке: ЈН 03/20 
Број: 3136 
Дана: 02.03.2020. године 
 
                                                                                           
Предмет: Oдговор на захтев за додатним информацијама  
           
Наручилац је дана 28.02.2020. године електронском поштом примио Захтев за 
додатним информацијама и додатним појашњењима конкурсне документације у 
отвореном поступку јавне набавке добара – Резервни делови за теретна, путничка, 
доставна возила и радне машине по партијама, редни број набавке ЈН 03/20 који је 
код Наручиоца заведен истог дана под бројем 3060. 
 
Садржина Захтева: 
 
Питање 1: У поглављу VI-1 партија 1 - радне машине, под VI - 1.2. образац структуре 
цене, на страни 35/564 до 86/564 за већину специфицираних машина нису дати 
бројеви шасија иако је у делу конкурсне документације под III/1 спецификација 
резервних делова по партијама наведено да ће наручилац специфицирати резервне 
делове према марки и типу возила наводећи и бројеве шасија у обрасцу структуре 
цене ради идентификације делова. 
С обзиром да то није наведено у образцу структуре цене нејасно је о којим се 
конкретно машинама ради, а самим тим и који резервни делови захтевају. 
Захтевамо од наручиоца да изврши измену конкурсне документације тако што ће у 
обрасцу структуре цене тачно навести марку и тип возила као и бројеве шасија ради 
идентификације резервних делова, како је то већ наведено у поглављу III - технички 
опис резервних делова по партијама, делу III/1 спецификација резервних делова по 
партијама. 
 
Питање 2: Такође у Образцу структуре цене за партију 1. Резервни делови за радне 
машине су обједињене и по 2 - 4 машине истог произвођача али различити модели. 
За тако обједињене машине траже се исти резервни делови, нпр. на страни 53/564 
наведене су машине JCB 3CX и JCB 540-70 и за обе машине је наведена иста 
спецификација делова. Напомињемо да је машина JCB 3CX ровокопач, а JCB 540-70 
телехендер и да је мали број делова који се поклапају на ове две машине, а тражена 
спецификација делова за обе машине је иста. То се такође понавља на страни 47/564 
код трактора Masey Ferguson, на страни 57/564 Pobeda TU20 И TU32. Молим измену 
КД у делу раздвајања машина и одређивања тачних спецификација резервних 
делова по конкретној машини, а не збирно како је сада. 
 
Питање 3: Такође у Образцу структуре цене за партију 1. Резервни делови за радне 
машине Наручилац је само називом дефинисао Спецификацију резервних делова, а 
није навео тачне каталошке бројеве делова које тражи. Оваквим дефинисањем 
делова вероватноћа нуђења погрешног дела је велика, јер нпр. на страни 58/564 
позиција 490 дефинисана је као “Akšenka“, или на страни 44/564 позиција 208 
дефнисана је као ,,LLLL“. Нама као Понуђачу називи LLLL или Akšenka ништа не 
значе, или је можда наручилац намерно одредио ове називе ради манипулације око 



 
 

 

испоруке делова касније или је пак желео да овим непрецизним дефинисањем описа 
делова без каталошких бројева омогући што мању конкуренцију међу понуђачима. 
Молим измену КД у делу описа делова тј. додавањем каталошких бројева 
оригиналних делова који тачно дефинишу и описују компоненту тј. део који је 
потребно испоручити, и навођењем или одговарајућих делова у посебној колони. 
Сматрамо да је наручилац припремајући конкурсну документацију на овај начин грубо 
прекршио одредбе члана 61. ЗЈН јер на основу ње понуђачи не могу да припреме 
прихватљиву понуду. 
Захтевамо од наручиоца да сагласно члану 63. ЗЈН изврши измену или допуну 
конкурсне документације у складу са напред наведеним захтевима заинтересованог 
лица и да то објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
 
Одговор Наручиоца: 
 

Наручилац прихвата сугестије заинтересованог лица те ће извршити измену 
Конкурсне документације у делу Образац структуре цена за партију 1. на следећи 
начин: 

- Навешће број шасије  за сваку машину у циљу идентификације делова; 
- Раздвојиће се машине по моделима; 
- Брисаће позицију 208. на којој је услед техничке грешке ( грешке у куцању 

наведено) „ LLLL“; 
- Прецизније ће дефинисати назив дела „акшенка“ као „сет за репарацију 

рукавца точка“ . 

Наручилац ће у измени Конкурсне документације навести бројеве шасија 
радних машина на основу којег понуђачи, који се баве делатношћу која је предмет 
набавке, могу са сигурношћу да утврде карактеристике специфицираних делова. 

Наручилац наводи да не поседује каталошке бројеве делова те није у 
могућности ни да исте наведе у својим техничким спецификацијама. Међутим, 
Наручилац наводи да је у тачки III/2 своје конкурсне докумнетације дозволио 
могућност понуђачима да, у предметном поступку јавне набавке, уместо оригиналних 
резервних делова (уграђених у првој уградњи) понуде и одговарајуће замене, 
односне резервне делове било ког другог произвођача. Сагласно тачки III/2 Техничке 
спецификације и тачки 3. Упутства понуђачима како да сачине понуду у Конкурсној 
документацији- у наведеној ситуацији- понуђачи који нуде одговарајуће замене 
резервних делова дужни су да доставе Изјаву, дату под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, да резервни делови које нуде као одговарајућу замену у 
потпуности, по уграђеним мерама и функционалним карактеристикама одговарају 
оригиналним деловима. Наведена Изјава се даје на меморандуму понуђача и мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица. Дакле, Наручилац не условљава 
понуђаче било којим одређеним произвођачем, већ управо дозвољава понуђачима 
слободу у нуђењу одговарајућег производа-резервног дела било ког произвођача, 
који ће бити компатибилан са делом уграђеним у првој уградњи, сматрајући да 
понуђачи који се баве делатношћу која је предмет ове набавке (прецизније- 
делатношћу која је предмет набавке у партији 1. исте) сигурно знају који произвођачи 
могу испоручити такве делове.  

Одговор потенцијалном понуђачу Наручилац ће истовремено објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

 
                             Комисијa за јавну набавку 


