
 

Број: 22-1591 
Датум: 11.06.2018. год. 
Пожаревац 
 

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН), и Конкурсне документације бр. 22-1496 од 31.05.2018. 
године и I измене и допуне Конкурсне документације бр. 22-1537 од 04.06.2018. године, II измене и допуне 
Конкурсне документације бр. 22-1570 од 07.06.2018. године за јавну набавку мале вредности бр. 09/2018 – 
``Дизел агрегат `` , (у даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у 
даљем тексту: Комисија) наручиоца Опште болнице  „Пожаревац“ у законском року објављује, свим 
заинтересованим лицима, 

 
Одговоре и појашњења на питања  

постављена од стране заинтересованог лица 
 

 
за поступак јавне набавке мале вредности  бр. 09/2018 – ``Дизел агрегат `` 

 
Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање заинтересованог лица, 

па потом одговор на исто: 

Питање бр.1 : Молимо Наручиоца да објасни зашто не прихвата агрегат са мотором без класе емисије 
издувних гасова, јер у Републици Србији не постоји законска обавеза за коришћењем мотора у агрегатима са 
класом издувних гасова. Чак ни Европска унија не забрањује, са чијим стандардима се наша легислатива 
усклађује, не забрањује коришћење агрегата са моторима без класе емисије издувних гасова, за стационарне 
агрегата који су резервни извор напајања, што је овде случај. Такође, произвођачи мотора, и даље развијају и 
избацују нове моделе мотора без класе емисије издувних гасова, јер овакви мотори не само да се дозвољени 
за употребу у свету, него су и оптималнији по потрошњи горива, а и самој набавној цени. С обзиром на све 
наведено, као и да је критеријум за доделу уговора најнижа понуђена цена, молимо да измените конкурсну 
документацију и прихватите агрегат са мотором без класе емисије издувних гасова. 

Одговор бр.1:Наручилац је претходним одговор појаснио да прихвата моторе STAGE II или боље из 
разлога што је објекат велике важности тј. болница. Мотори са захтеваном класом имају значајно 
умањене емисије CO, NОx. Агрегати са моторима без емисије издувних гасова немају никакво 
смањење емисије издувних гасова и то су веома застарели мотори са техологијом старом више 
деценија те наручилац из тог разлога остаје при свом захтеву. 

Питање бр.2:У техничком захтеву у делу за погонски дизел мотор се тражи запремина мотора од 15500 до 
19000 цм3. Молим вас да појасните како сте дошли до тог податка и због чега је потребно да мотор има ту 
запремну. Савремени произвођачи имају и боље и оптималније моторе са запемином мањом од тражене, али 
са довољном излазном снагом за агрегате и веће снаге од тражене.  

Одговор бр.2:Испитивањем тржишта, а све ради добијања квалитетног агрегата који ће у потпуности 
задовољити потребе Наручиоца, дошли смо до података увидом у званичне каталоге произвођача да 
више њих може задовољити ове техничке карактеристике. 

Питање бр.3:У техничком захтеву наводите као тип мотора Cummins, Perkins или "одговарајући".А при том 
ни Cummins,ни Perkins не испуњавају остатак захтева за дизел мотор који сте навели. Молим вас појасните 
на који тип мотора Cummins i Perkins сте мислили. 

Одговор бр.3: Наручилац је по члану 71. став 1. тачка 1) ЗЈН навео „или одговарајући“ . Потребно је 
понудити мотор који испуњава захтев Наручиоца. 
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Питање бр.4:Додатни услов да Произвођач дизел агрегата има овлашћење произвођача мотора за уградњу 
истих у агрегате, молимо да дозволите да ово овлашћење буде од овлашћеног дилера, јер неки произвођачи 
имају пословну праксу да све послове обављају преко дилера, а не директно са прозвођачима и купцима.  

Одговор бр.4: Потребно је да Произвођач има овлашћење произвођача мотора за уградњу истих у 
агрегате.Наручилац остаје при свом захтеву. 

Питање бр.5: С обзиром да ви као Наручилац сте расписали набавку за куповину агрегата, као производа 
целине, и да по закони и моделу уговора испоручилац даје гаранцију на цео производ, а при том доставља 
меницу за добро извршење посла као гаранцију. Сматрамо за непотребно да у Србији постоји овлашћени 
сервис за дизел мотор, већ само за агрегат. По том принципу би требали тражити да у Србији постоји 
овлашћени сервис за сваку компоненту агрегата. Молимо вас да изоставите овај додатни захтев. 

Одговор бр.5: Мотор је основна компонента агрегата и у случају квара једино овлашћени сервис 
прозвођача мотора може да приступи раду на самом мотору. А због типа и потреба објекта за који се 
врши набавка неопходно је да  исти буде сигурно средство напајања. Потребно је да на територији РС 
постоји овлашћени сервис за мотор. 

Питање бр.6:Захтевано независно напајање АВР-а је застерео. Савремено и боље решење је независан 
намотај генератора за напајање АВР-а чиме се постиже да рад АВР-а није под утицајем оптерећења 
генератора и омогућава преоптерећење од 300 % у трајању од најмање 10 секунди што омогућава олакшано 
стартовање тешких електромоторних потрошача. Молимо да дозволите да се понуди агрегат који има овај 
савремени и бољи тип напајања АВР-а.   

Одговор бр.6: По овом питању наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 

Питање бр.7:Ваш захтев је да микропроцесорски контролни систем дизел агрегата има ПЛЦ (програмабилни 
логички контролер). Молимо вас за појашњење због чега је потребно да контролна јединица има функцију 
ПЛЦ-а и на који начин Наручилац планира да је користи јер у стандардној изведби резервног напајања нема 
потребе за коришћењем ПЛЦ-а јер су савремени контролери намењени за агрегатску употребу већ довољно 
опремљени свим неопходним функцијама за рад у било којој изведби. 

Одговор бр.7: Захтев наручиоца проузроковало је претходно лоше искуство по том питању, односно 
искуство са контролним ситемом на старом агрегату. Вршена је замена са савременим који пак није 
довољно опремљен свим потребним функцијама. С тим у вези наручилац и тражи да контролна 
јединица има функцију ПЛЦ-а и остаје при захтеву. 

Питање бр.8:Ваш је захтев да контролно управљачки систем има интегрисан сензор покрета и жироскоп 
зарад спречавања рада агрегата у покрету и недозвољеном нагибу. Ово има слисла за мобилне агреате, што 
није случај код вас. Пошто ће код вас бити испоручен стационарни агрегат на "предвиђено место" не видимо 
потебу са овим сензорима, који без потребно повећавају цену. Молимо појашњење због чега је ово битно, и 
на који начин ће бити коришћено. 

Одговор бр.8: Овај захтев је неопходан је  из оправданих разлога, агрегат ће бити стационаран, али  
постоји још више издвојених објеката у склопу  болнице који немају могућност напајања са осталим 
објектима где иде дизел агрегат. За те делове у случају потреба агрегат се мора премештати на ту 
локацију где је неопходно због приступачности терена да има сензор покрета и жироскоп. Наручилац 
остаје при свом захтеву. 
 
Питање бр.9:Технички захтев  да контролно управљачки систем има могућност праћења путем ГПС-а. 
Молим за појашњење на који начин ће ово бити коришћено, с обзиром да се агрегат инсталира на 
"предвиђено место", које је у кругу болнице. 
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Одговор бр.9: Конкурсном документацијом се захтева да управљачки систем има могућност праћења 
путем ГПС-а из разлога наведених у одговору на претходно питање где агрегат неће увек бити на 
истом месту. 

Питање бр.10:С обзиром на захтев да управљачки систем има могућност конекције на бежични интернет, 
молимо вас да дефинишете који протокол и стандард ће бити коришћен, као и колика је удаљеност од 
најближе приступне тачке. 

Одговор бр.10: Управљачки систем је довољно да има могућност конекције на бежични интернет а 
протокол и стандард нису битни јер се наручилац прилагођава урављачком систему на 
агрегату.Удаљеност је оквирна и износи око 10м. 

 

 

Комисија за ЈНМВ бр. 09/2018 

Напомена: Овајдокумент на меморандуму важи без печата и потписа. 
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