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Датум: 27.08.2020.
На основу члана 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама, а по Захтеву за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације достављеног од стране
заинтересованог лица дана 26.08.2020. год. и заведеног под бројем 926 истога дана, којим се
траже додатна појашњења у вези са припремањем понуде у отвореном поступку, за јавну
набавку добара: Мазива 2020. год. по позиву за подношење понуда број 62, објављеном на
порталу јавних набавки, интернет страници ЈП “Војводинашуме“ и порталу службених
гласила РС и база прописа дана 28.07.2020. год. комисија за јавну набавку, у року
предвиђеном за подношење понуда доставља:
III ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
у вези са припремањем понуде за јавну набавку
Постављена су следећа питања:
Питање бр. 1:
„На страни 5 од 60 у Прилогу бр. 3, Партија 1: Мазива за моторна возила, Р. бр. 4 наведен је
за назив - врста мазива "Моторно уље за бензинске моторе SAE 10W40 или 5W40".
Потребно је додатно појашњење о потребној градацији уља због разлике у вискозитету у
захтеваној градацији.“
ОДГОВОР:
Захтевано уље је 10w40, или 5w40, тако да можете понудити једно, или друго уље.
Понуђено уље мора да испуњава захтеве по "АПИ" стандарду и захтев произвођача склопа
Питање бр. 2:
„На страни 7 од 60 у делу "Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета"
у ставци два се наводи "Уверење о квалитету - усаглашености из кога ће се видети упоредно
спецификације које задовољава производ и резултати лабараторијских анализа". Како код
произвођача уља који нису са територије Републике Србије, у уверењу о квалитету се не
наводе техничке спецификације које задовољава производ јер се исте налазе у техничком
листу предлажемо да се ова ставка измени и гласи "Уверење о квалитету".“
ОДГОВОР:
У конкурсној документацији је тачно дефинисано шта треба доставити.
Доставите "Уверење о квалитету". Битно је да доставите документацију у којој су приказане
све тражене техничке спецификације за одређена мазива.
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Питање бр. 3:
„С обзиром да највећи део механизације која се налази у власништву ЈП "Војводинашуме"
поседује склопове произвођача опреме Јохн Деере, зашто у делу "Захтев произвођача
склопа" на страни 5 од 60 у Прилогу бр. 3, Партија 1: Мазива за моторна возила, ред. бр. 1, 2
и 5 се не захтева одобрење произвођача опреме а захтевају се неодговарајуће спецификације
и одобрења?“
ОДГОВОР:
Највећи део механизације не поседује склопове произвођача John Deere.
Тражене су одговарајуће спецификације и одобрења које задовољавају наше потребе.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Зоран Петаковић, дипл.инж.шум.

ДОСТАВИТИ:
- на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца;
- Сектору за комерцијалне послове и маркетинг;
- архиви.
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