
.Наручилац: ЈКП Шумадија Крагујевац 
Адреса: Индустријска бр. 12, 34000 Крагујевац 

Матични број 7337167 

ПИБ 101038983 

 

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

Комисија за јавну набавку број ЈН бр. 10/20-O, за набавку – Уља и течности за моторе, на захтев 

заинтересованог лица, даје: 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊАУ ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику дана 

22.07.2020. године од Наручиоца тражило додатне информације, односно појашњења, а Наручилац у року 

од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца, следећи одговор, односно појашњење: 

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА: 

 

За позицију број 1, на страни 6 у конкурсној документацији захтевано је: За позицију бр. 1 у обрасцу 

понуде, мора да се налази у одговарајућим листама МБ, Волво-а и ДАФ-а на дан подношења понуде. 

 

Тражени производ Castrol Vection Long Drain 10W-40 E7 нема одобрење произвођача ДАФ. 

 

Питање 1: 

Да ли је могуће понудити захтевани или одговарајући производ који поседује одобрења MB 228.5 и VDS-

3 јер произвођач возила и опреме ДАФ не издаје одобрења и нема ажурне листе. Молим да измените 

конкурсну тако што ћете изузети захтев да се производ налази на листи ДАФ и тиме омогућити 

конкурентност набавке и једнакост међу понуђачима. 

Питање 2: 

На страни 34. конкурсне документације, у упоредној листи квалитета, у колони “тражени производ или 

одговарајући” за позицију 1. навели сте: 

Castrol Vection 10W-40 Long Drain E7 ACEA A3/B3; API SL/CF; MB 229.1 и VW 505.00 што је 

спецификација производа намењеног возилима путничког програма док је одговарајућа спецификација за 

овај производ дефинисана у колони “НАЗИВ ДОБРА”. Молим да исправите колону “тражени проивод 

или одговарајући” уколико је дошло до грешке у куцању. 

Питање 3: 

На страни 23 и 24. конкурсне документације, за ставку број 3 навели сте производ: моторно уље за 

компресор Galax sae 10 . Произвођач Galax нема у свом производном програму уље за компресоре у тој 

градацији већ поседује производе Super Sea10W за дизел моторе комерцијалних возила и TRANS TO-4 

10W за мењаче и погонске механизме грађевинске механизације. Молим да прецизније дефинишете 

производ и спецификацију производа који вам је неопходан. 

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: 
 

Наручилац ЈКП Шумадија Крагујевац прихвата сугестије потенцијалног понуђача ради повећања 

конкурентности у наведеном поступку. 

Наручилац ће у предвиђеном року изменити конкурсну документацију и поступити у складу са чланом 63. 

став 5. ЗЈН. 

 

                                                                                                         Председник комисије за јавну набавку 

                                                                                                                        Љубинко Аврамовић 


