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Захтев за додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 
добара Ауто гуме  ЈНМВ  бр. 2/2017 

ПИТАЊЕ  1:  Позиција  3.  -  Тражите  спољну  гуму  (водећу)  295/80R22.5  са  техничким
карактеристикама  152/149М  или  одговарајућа.  Већина  произвођача  ову  гуму  ради  са
техничким карактеристикама 152/148М. Наше питање је -  да ли можемо да нудимо гуму
са техничким карактеристикама 152/148М, а да она буде одговарајућа?

ОДГОВОР:  За  Позицију  3  може  се  понудити  гума  295/80R22.5  са  техничким
карактеристикама 152/149М, 152/148М или одговарајућа, што ће бити наведено у измени
конкурсне документације.

ПИТАЊЕ  2:  На  страни  5/34  захтевано  је  да  техничке  карактеристике  морају  бити
идентичне  захтеваним  и  да  ће  понуде  које  садрже  пнеуматике  које  нису  идентичних
карактеристика  бити  оцењене  као  неодговарајуће.  Овим  условом  је  ограничена
конкуренција јер није у складу са Чланом 10. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОР:  На страни 5/34  брише се "идентичне  захтеваним". Треба да стоји  понуђени
пнеуматици имају   захтеване  техничке карактеристике или одговарајуће,  што ће бити
наведено у измени конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 3: Уједно, указали бисмо вам да за ставку 15. спољна гума 12,00-18 CULTOR DT
762 захтевате пнеуматик са 10 платана што своди могућност понуђачима да понуде само на
овај  одређени  бренд  и  модел  пнеуматика  који  сте  захтевали  а  тиме  је  директно  у
преференцијални положај стављен понуђач који је директни увозник овог пнеуматика а
што је у супротности са ЗЈН. Молимо вас да овај технички захтев ревидирате и омогућите
да понуђачи понуде и пнеуматик са 8 платана што је објективан захтев у складу са Чланом
70 ЗЈН јер у потпуности задовољава све техничке захтеве возила за која је намењен овај
пнеуматик и тако омогућите што је могуће већу конкуренцију у складу са чланом 10 ЗЈН и
чланом 70 ЗЈН. У прилог овоме иде и чињеница да је Војска Србије набавља пнеуматик са
8 платана за возила ТАМ 110 и ТАМ 150.

ОДГОВОР: Пнеуматик  12,00-18  CULTOR DT 762   са 10 платана намењен је за теретно
моторно  возило  које  се  користи  у  тешко  приступачним  теренима  на  изузетно  лошим
шумским путевима, за потребе гашења пожара и водоснабдевања становништва.

Раније смо користили пнеуматик са 8 платана који није могао да издржи екстремно тешке
радне услове, а пнеуматик са 10 платана са већим индексом носивости у потпуности је
задовољавао наше потребе.
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