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ЈКП „ Чистоћа“ Нови Сад 
Сентандрејски пут 3 
Комисија за јавну набавку ЈНМВ-43Д/20 
Број: 14087 
Дана: 16.10.2020. године 
 
                                                                                           
Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације  
           
   Наручилац је дана 14.10.2020. године на имејл адресу примио Питање за јавну 
набавку „Набавка виљушкара носивости максимално 5Т“, редни број набавке ЈНМВ-
43Д/20 који је код Наручиоца заведен истог дана под бројем 13992. 
 

Садржај захтева 
 

Питање број 1. 
У делу тендерске документације III Техничка Спецификација (експлоатационе 
могућности- карактеристике) сте навели да је потребно да понуђени виљушкар  
Има могућност угла нагиба рама напред мин.6°, назад мин. 12°. 
Имајући у виду да је упитању триплекс кран са великом висином дизања сматрамо 
да је ова опција није реална. 
Да ли можемо кориговати овај параметер на 3°напред /6 назад? 
 
Питање број 2. 
У делу тендерске документације III Техничка Спецификација (експлоатационе 
могућности- карактеристике-тежина) сте навели да је потребно да тежина машине 
буде макс. 8000 кг. 
Узимајући у обзир да је конструкција крана триплекс са великом висином дизања то 
може да утиче на укупну масу возила, да ли можемо повећати масу виљушкара на 
макс. 9500 кг? 
 
Питање број 3. 
У делу тендерске документације III Техничка Спецификација (експлоатационе 
могућности- карактеристике-габарити)сте навели да је потребно да висина крана у 
спуштеном стању буде макс. 2510мм. 
Ако узмемо у обзир да је висина дизања 5м биће јако тешко да постоји понуђач који 
може испунити овај услов.Да ли можемо кориговати овај параметер на макс. 2850мм 
и тиме омогућити учествовање на овом тендеру? 
 
Молим Вас да још једном размотрите наше захтеве за промену параметара за које 
сам сигуран да неће негативно утицати на функционалност и пректни задатак 
виљушкара. 
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Одговор Наручиоца:  
 
Наручилац је одредио техничку спецификацију виљушкара на основу својих 
објективних потреба те у складу са тим остаје при захтеваним параметрима.  
 
1. Могућност нагиба рама напред мин. 6° назад мин. 12° је неопходна 

функционална карактеристика виљушкара због потребе посла који ће се 
обављати виљушкарем. 

2. Када је угао нагиба назад 12° онда је потреба за тежином машине мања. 
3. Мања сопствена висина омогућава боље маневарске способности виљушкара у 

радионици.  
 

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

 
 
                                                                                Комисијa за јавну набавку 


