14000 Ваљево, Вука Караџића бр. 26
тел. 014 222-512 , факс : 014/244-508

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац објављује
Одговор на указивање понуђача на неправилност у конкурсној документацији за
ЈН 28/2017- набавка камиона кипера
Примедба понуђача:
На страни 4 конкурсне документације ЈН бр. 28/2017 захтеване су следеће техничке
карактеристике возила:
 Мотор турбо дизел минимум EURO 5 без EGR-a
 Радна запремина мотора максимално 6000 cm3
 Снага мотора минимум 180kW
 Питање: Начин на који се остварује прописана норма издувних гасова је избор
конструктора мотора и не утиче на техничке карактеристике мотора. Постављањем
захтева да мотор буде без EGR-a као и ограничењем радне запремине на максимално
6000cm3 наручилац је довео у сумњу да се фаворизује само одређени понуђач са
произвођачем основног возила (подвоза), чиме је прекршио чланове 10, 12 и 71.
Закона о јавним набавкама, што је лако проверљиво и доказиво комисији за Јавне
набавке.Да ли прихватате да се максимум запремине мотора повећа на 7000cm3 и да се
укине захтев да возило буде без EGR-a ?
Променом наведених захтева наручилац не би ограничио конкурентност међу понуђачима и
добио би више конкурентних понуда у поступку ЈН.
Одговор наручиоца:
1. Еуро 5 беz EGR: возило ће се интензивно користити у градским условима где се тражи
велика поузданост и ефикасност, а тражени тип мотора не захтева да се праве периодична
техничка заустављања возила и посебна акција возача како би се вршила регенерација
издувних гасова што je са возилима који поседују EGR случај, то наручилац остаје при
захтеву из конкурсне документације да захтева погонски агрегат без EGR вентила.
– Запремина мотора max 6000cm3:Када смо поставили овај услов, наручилац је дефинисао
максималну запремину погонског агрегата због оптимизације потрошње горива, као и због
цене одржавања која се између осталог огледа и у количини моторног уља за замену код
агрегата већих запремина, тако да наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.
У свему осталом конкурсна документација остаје иста.
У Ваљеву, 09.02.2018. год.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

