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Назив наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад 

Адреса: Нови Сад, Сутјеска 2 

 

Деловодни број:  014.2-  9091/2-1 

Датум: 02.11.2018. године 

 

 
На основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, и 

68/2015), и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавне набавке број 014.2- 9091/1 од 

22.10.2018. године, Комисија за јавну набавку је припремила: 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА  

ЈНОП 36/2018 – ПНЕУМАТСКИ СИСТЕМ ЗА ТРАКТОР DEUTZ FAHR 

 

 

Дана 01.11.2018. године примљен је допис путем електронске поште којим заинтересовано лице 

тражи додатну иформацију или појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – 

Пнеуматски систем за трактор Deutz Fahr у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 36/2018. 

 

Питањa: 

 

У тендерској документацији у поглављу 2) Врста техничке карактеристике, тачка 2.3) навели сте као 

услов да је понуђач дужан да уградњу пнеуматских система изврши у овлашћеном сервису за дату 

вртсту трактора, о свом трошку. 

ПИТАЊЕ 1: пошто у Србији постоји само један овлашћени сервис за тракторе DEUTZ-FAHR, а то је 

фирма “Agrostadt” из Новог Сада, према Вашем услову, уградња пнеуматских система је могућа само у 

просторијама ове фирме.  Молимо Вас да нам одговорите, шта у случају да понуђач понуди 

ОДГОВАРАЈУЋЕ пнеуматске системе, за наведене тракторе Deutz Fahr 5105.4 G са ценом уградње и да 

буде најповољнији са ценом, а није овлашчен сервисер за Deutz-Fahr тракторе, а поседује сопствени 

сервис који је овлашћен и за уградњу пнеуматских система? Такође шта у случају да понуђач изврши 

уградњу пнеуматских система у просторијама овлашћеног сервиса “Agrostadt”?  Да ли ћете овакву 

понуду одбити? 

Образложење: пнеуматске системе производе произвођачи пнеуматских система а не произвођачи 

трактора. Произвођачи трактора, купују пнеуматске системе код ових произвођача и уграђују их на своје 

тракторе. Из овога се види да на трактор било којег произвођача, може да изврши монтажу пнеуматског 

система било који други овлашћени сервис трактора, а у одговарајућем квалитету те да се не нарушавају 

услови гаранције трактора и да се квалитет извршеног посла у потпуности не нарушава рад трактора. 

Такође, такав сервис, може да изврши уградњу пнеуматског система, а у просторијама овлашћеног 

сервиса “Agrostadt”. 
ПИТАЊЕ 2: да ли ће се одбити понуда понуђача који у понуди буде навео да ће се уградња пнеуматских 

система извршити у овлашћеном сервису за тракторе SAME? 

Образложење: свима је познато дас у трактори из групације SDF Group (brendovi SAME, DEUTZ-FAHR, 

Lamborghini I Hurliman) ПОТПУНО исти трактори, а једина разлика је у боји. Пошто У Србији, на 

територији Новог Сада, постоји овлашћени сервис за тракторе SAME, сматрамо да се уградња ових 

пнеуматских система може извршити и у овом сервису, а са одговарајућим и у траженом квалитету 

пнеуматских система. Овим се такође не нарушавају услови гаранције трактора и да се квалитет 

извршеног посла у потпуности не нарушава рад трактора. 
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Одговори: 

 

ОДГОВОР 1:  

Наручилац је у делу 2) Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис 

добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок и место испоруке, 

евентуалне додатне услуге и сл., Конкурсне документације број 014.2- 9091/2 одредио техничке 

карактеристике пнеуматских система који морају бити одговарајући за тракторе Deutz Fahr 5105.4 G. 

Понуђач је у обавези да понуди пнеуматске системе одговарајуће за тракторе наведене у тачки 2.2) 

табела 2. предметне конкурсне документације, док уградњу истих може извршити у било ком сервису о 

свом трошку. На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015, и 68/2015) Наручилац ће извршити измену преметне Конкурсне документације. 

 

ОДГОВОР 2:  

Наручилац неће одбити понуду понуђача који у понуди буде навео да ће се уградња пнеуматских 

система извршити у овлашћеном сервису за тракторе SAME. На основу члана 63. став 1. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, и 68/2015) Наручилац ће извршити измену 

предметне Конкурсне документације. 

 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, и 

68/2015) Наручилац одговор објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца 

www.zelenilo.com 

 

 

 

 
                                                                                           Комисија за јавну набавку 

         

       

                                                                                                   


