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ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“  

Петроварадин, 

Прерадовићева 2. 

www.vojvodinasume.rs 

Деловодни број: 1040-1/2 

Датум: 04.10.2018.  

 

На основу члана 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 

14/2015 и 68/2015), Комисија наручиоца ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин,  образована 

Решењем директора ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин бр. 1041 од 27.06.2018 године, 

даје 

ДРУГЕ  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

на писанe захтевe заинтересованих лица 

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

  за јавну набавку добара у отвореном поступку јавне набавке  

- ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ 2018. год. – 

      редни број јавне набавке: 41/18 

 

 

I   Захтев за појашњењем и додатним информацијама заинтересованог лица, упућен 

путем електронске поште дана 01.10.2018.године, заведен код наручиоца под бројем 

1436: 

Питање бр. 1: 

„Зашто Наручилац није дао додатно појашњење везано за дискриминаторски захтев да 

произвођач шасије и мотора буде исти?!  

Да ли зато што је свестан чињенице да овај захтев нема никакве везе са функционисањем 

саме машине, већ служи само томе да понуђач који ће понудити ULT „Volvo L110H“  

једини може поднети исправну понуду?“ 

ОДГОВОР на питање бр. 1:  

У конкурсној документацији тражено је да буде исти произвођач машине и  мотора из 

разлога једноставнијег сервисирања и поправки у гарантном и вангарантном року. 

Имамо непријатна искуства са машинама у којима су уграђени мотори који нису од истог 

произвођача као и сама машина 

Квалитетне машине и машине са дугом традицијом имају сопствене моторе. Пре 

неколико година купили смо грађевинску машину где су мотор и шасија различитог 

произвођача. У гарантном року смо имали квар. Позвали предузеће од којег смо купили 

машину и добили одговор да нису у могућности да отклоне квар .Речено нам је да 

контактирамо овлашћеног дилера за мотор. Са дилером нисмо имали уговор о 

сервисирању. Случај се закомпликовао и машина је стајала више од месец дана. На 

тржишту постоје више машина код којих је исти произвођач мотора и шасије.  

Питање бр. 2.  

„Да ли би Наручилац могао да појасни зашто потенцира на резервоару од минимум 260l 

и зашто не може да измени документацију и да захтева резервоар од 250l? Појашњење 

које даје у документацији нема никакве везе са реалним стањем ствари јер 10лl горива су 

довољни да машина ради између 30-40 минута рада у изузетно тешким условима! 

Обзиром на наведено, сасвим је јасна намера ограничења конкуренције које би 

злоупотребом техничких спецификација довело до само једне исправне понуде.“  
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ОДГОВОР на питање бр. 2:  

Поводом овог појашњења, извршиће се измене и допуне конкурсне документације, 

посебним актом наручиоца.  

Питање бр.  3.  

„Када су у питању снага мотора и угао осциловања задње осовине, из појашњења које 

сте дали, на јасан начин се види намера ограничења конкуренције! Модерна, савремена 

технологија и врхунска хидраулика утоваривача који бисмо понудили може да испуни 

све захтеве као и мотор који захтевате, а који се уграђује у ULT „Volvo L110H“! 

Наручилац је имао могућност да прихвати наш предлог за измену и да предвиди 

достављање адекватних доказа којима бисмо доказали наше тврдње и тада не би било 

места ограничењу конкуренције.“ 

ОДГОВОР на питање бр. 3:  

Машина треба да има минималну снагу NЕТ (ISO 9249) 180kW због тешких услова у 

којима машина треба да ради. У конкурсној документацији је тражена минимална снага 

и  угао осциловања задње осовине -  на тржишту  постоје машине тражене снаге. 

 

II   Захтев за појашњењем и додатним информацијама заинтересованог лица, упућен 

путем електронске поште дана 03.10.2018. године, заведен код наручиоца под бројем 

1440, постављено је следеће 

- Питање: 

„Примили смо ваш одговор на наше питање везано за ЈН 41, партија 1, и у потпуности 

нисмо задовољни истим. 

Наиме, инсистирањем на траженим техничким карактеристикама у потпуности 

ограничавате начело конкурентности јавне набавке, као основни постулат на коме се 

читава процедура и базира. Тражене техничке карактеристике може да задовољи само 

један произвођач са једним типом машине, Volvo L110H , чиме ћете на јавној набавци 

имати само једну исправну понуду. То представља грубо кршење правила. 

Још једном вас најлепше молимо да размотрите наше сугестије, и извршите благе 

корекције тражених карактеристика, чиме ни у чему нећете угрозити функционалност 

тражене машине. У супротном ћемо бити принуђени да поднесемо Захтев за заштиту 

права понуђача.“ 

 

ОДГОВОР: Наручилац ће, посебним актом, извршити потребне измене и допуне 

конкурсне документације. 

 

                                                                                                      Председник Комисије 

                                                                                  Бранислав Иванишевић, дипл.инж.шум. 

 

 

 

Доставити: 

- на Порталу јавних набавки; 

- на Интернет страници Наручиоца; 

- Сектору за финансије, комерц. послове и маркетинг; 

- Архиви ЈП; 

 


