
 

Број: 22-1569 
Датум: 07.06.2018. 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 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 : На страни 5 од 36 , тражи се дизел агрегат следеће снаге  Ред. Бр.1.2 Активна снага (prime  
режим-приправан рад) 463 kW , 1.3. Активна снага (standby  режим-приправан рад)  400 kW , Standby снага је 
увек већа од Prime снаге што у табели тендерске документације на горе поменутој страни то није случај.  
Молим Вас да исправите и тачно дефинишете захтевану приме снагу под тачком 1.2.  

Одговор бр.1: У питању је техничка грешка приликом израде конкурсне документације и техничке 
спецификације,  наручилац ће усвојити предлог заинтересованог лица и кроз измену усвојити захтеве. 

Питање бр.2:На страни 6 од 36 тражи се резервоар за гориво: Интегрисан у шасију, касетно демонтажног 
типа дуплозидни са термоизолационом испуном минималне дебљине 20 мм Ако је резервоар у шасији 
агрегата он не може да се извуче као касета (ако сте на то мислили) већ мора да буде испод шасије која држи 
конструкцију мотор-алтернатор преко антивибрационих уметака, да би се тако нешто омогућило (узевши у 
обзир тражени капацитет резервоара и и тражене димензије). Ниједан од светски познатих произвођача 
агрегата, немају у својој понуди такву опцију већ ревизиони отвор и славиницу на најнижој тачки резервоара 
како би се по потреби резервоар могао опрати. Код конструисања шасије агрегата мора да се води рачуна и о 
вибрацијама које се јављају при раду дизел агрегата а тражено решење не иде у прилог смањује негативних 
вибрација које се са мотор-генератор склопа преносе на шасију и поред антивибрационих уметака (који 
никад не могу да 100% да одстране вибрације које се преносе са склопа мотор-генератор на шасију) па је и 
тоједан од разлога зашто познати светски познати произвођачи не користе такво решење.Овај захтев је скуп, 
непотребан, споран што се тиче прорачуна вибрација и драстично смањује произвођаче који нуде ово 
решење.  Ако је у питању потреба за прањем резервоара онда решење са ревизионим отвором и славиницом 
на најнижој тачки резервоара у потпуности омогућавају прање резервоара, када је исто потребно. Молим Вас 
да избаците овај захтев, јер је у вашем интересу, ако сте заинтересовани да добијете понуде од више 
реномираних произвођача дизел агрегата, који своју производњу базирају на серијској производњи и који су 
претходно детаљно испројектовали и тестирали дизел агрегат у свим условима, како би дизел агрегат дуги 
низ година поуздано радио.   

Одговор бр.2: Наручилац сматра да овим захтевом  не елиминише и ограничава понуђаче као и да 
већи број понуђача може конкурисати . Наручилац остаје при свом захтеву из техничке 
спецификације. 
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Питање бр.3: На страни 10 од 36 тражи се,  Фабричко пријемно испитивање  треба да се изведе код 
Произвођача апарата у присуству два представника Наручиоца. Ако је страни произвођач дали је потребно 
да се иде у фабрику произвођача или је прихватљиво да се тестирање ради у Србији код званичног 
заступника који има loadbank преко кога се може извршити тражено тестирање пре испоруке. 

Одговор бр.3: Потребно је да  се иде у фабрику произвођача агрегата јер је то једини меродаван 
критеријум да сам произвођача у  присуству преставника наручиоца потврди резултате тестирања. 

Питање бр.4: Ваш захтев је да емисија издувних гасова буде фаза 2.  Та фаза превазиђена и мења фаза 3А. 
Некада фаза 2, данас фаза 3А по директивама ЕУ је обавезна за агрегате који су у сталном раду или су 
мобилни док је за стационарне агрегате који су резервни извор напајања а што је код вас случај , дозвољено 
користити агрегате са моторима без класе емисије издувних гасова тзв но емиссион. Такође, у Србији не 
постоји законска регулатива која забрањује или ограничава коришћење мотора у агрегатима без класе Stage 
II тако да вас молимо да тај захтев избаците из конкурсне документације.  

Одговор бр.4: Наручилац остаје при свом захтеву али и прихвата да емисија издувних гасова  буде у складу 
са Stage II  или напреднија. Али се не прихвата  да буде мотор без  емисије  издувних г асова  

Питање бр.5: Ваш захтев је да агрегат има мотором са 6 цилиндара са распоредом линијским. Да ли је 
могуће понудити агрегат који има мотор са више цилиндара уV распореду. 

Одговор бр.5: Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 

Питање бр.6: Тражена је активна снага (prime режим - приправан рад) од 463 kW. Да ли се ради о грешци 
која је техничке природе јер по прорачуну у односу на номиналну привидну снагу (prime режим - трајан рад) 
koja je 454 kVA треба да буде 363 kW (prime режим - трајан рад).   

Одговор бр.6: Као и код питања бр.1 наручилац ће изменити конкурсу документацију и усвојити 
сугестије заинтересованог лица. 

Питање бр.7: Захтевано је да документација која је на страном језику буде оверена. Да ли ћете прихватити 
да се технички каталози доставе на страном језику а накнадно доставе оверени како је у члану 17 и 18 ЗЈН 
(Наручилац може дозволити да се понуде, у целини или делимично, дају и на страном језику, посебно у делу 
који се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку документацију) 

Одговор бр.7: Наручилац остаје при захтеву да се технички каталози доставе на српском језику 
оверени,  као би утврдио да понуђено добро одговара захтевима из техничке спецификације. 

 

 

Комисија за ЈНМВ бр. 09/2018 

Напомена: Овај документ на меморандуму важи без печата и потписа. 
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