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ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ БР. 03/2020
Набавка добра "Уља и мазива"

    ПИТАЊЕ И ОДГОВОР:

1.

“Postovani, 
Obracam Vam se po pitanju u vezi konkursne dokumentacije za JN MV  br .3/2020 ulja 
I maziva 

Na stranici br. 4/37  stavka broj 3. Dvotaktol ( ulje za mesavinu STHIL)  Vasa trazena specifikacija : 
ACEA A3/B4 - API SN/CF  je specifikacija namenjna za ulja za klasicne cetvortakne benzinske I 
dizel motore .

Za dvotakne benzinske motore najcesce su predvidjene specifikacije : API TC+ , JASO FC/FD, ISO-
L-EGC-/EGD .   Ili : API TC,  JASO FC.
Na istoj strani , stavka br. 10 menjacko ulje ,   75w-80 sa trazenom specifikacijom GL-5  u trazenoj 
gradaci nema takve specifikacije , 
Za sinteticka transmisiona ulja za menjace  API GL-4  , MAN 341, type Z4 , DAF ,  Renault B0032/2 
Annex 3 Volvo 97307  .  To su najcesce specifikacjie za traznu vrstu maziva .
Stavka pod borjem 11 .  Mineralno motorno ulje  15w-40    CASTROL,  takodje niste naveli 
specifikaciju motornog ulja , uglavnom su predvidjene : ACEA: E7, E5, E3, B3.   API CI-4 
/CH-4/SL  
Approvals 
MB228.3 , VOLVO VDS-3 , RENAULT RLD-2   ….

    Takodje sam primetio da kod pojedinih trazenih artikala niste navelu u kom pakovanu se artikal 
potrazuje. 
Stoga ocekujem Vas odogovor u adekvatnom vremenskom intrevalu . 
Za sva pitanja stojimo Vam na razpolaganju. “

2.  ОДГОВОРИ:  

1. Разматрајући питања и примедбе потенцијалног понуђача, Комисија за ЈН.МВ.
03/2020 је донела закључак да је приликом израде конкурсне документације дошло до
техничке грешке, односно превида, услед чега су на страни 4/37 у позицијама 3, 10 и 11
погрешно унесене Teхничке карактеристике стандард-квалитет.

У  складу  са  напред  наведеним  конкурсна  документација  за  предметну  јавну
набавку биће измењена у делу који се односи на Teхничке карактеристике стандард-
квалитет које су наведене на страни 4/37. исте.
           2.  Што се тиче питања, односно примедбе да код појединих тражених артикала
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није наведено у ком паковању се артикал потражује, Комисија је заузела став, односно
мишељење да се  артикли за  које  конкурсном документацијом није  одређено у  ком
паковању се потражују, достављају у оригиналном фабричком паковању, при чему није
битна запремина појединачног паковања.

Ова  питања,  као  и  одговори  на  иста,  биће  постављени  на  Порталу  јавних
набавки Републике Србије и интернет страници наручиоца.

Такође, измењена конкурсна документација ће истог дана бити постављена на
Порталу јавних набавки Републике Србије и интернет страници наручиоца. 

Комисија за јавну набавку ЈНМВ бр. 03/2020         
   Набавка добара: „Уља и мазива“ 
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