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Број: 01-01-29/2018-10 

13.08.2018. Године 

ВРШАЦ 

 

 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – НАБАВКА МИНИ БАГЕРА 

ЈН БР 01-01-29/2018  

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом 

понуде у поступку јавне набавке: Набавка мини багера, редни број набавке 01-01-29/2018. 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересовано лице у поступку јавне набавке Набавка мини багера, редни број набавке 01-01-

29/2018, се дана 10.08.2018. обратило Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевом за 

појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев, заведен код Наручиоца под  бројем: 01-01-

29/2018-9., од 10.08.2018. 

 

Питањe заинтересованог лица: 
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Одговор на питањa: 

 

1. Снага мотора је битна карактеристика сваке машине овог типа и представља способност 

машине да одговори на различите захтеве рада, како у погледу самог извођења рада тако и 

у погледу економичности истог. Такође, смањена снага не подразумева и смањену 

потрошњу горива. Потрошња зависи од потреба и природе самог посла, тј од степена 

оптерећења машине и правилно одабраног односа снаге и запремине мотора. Запремина 

мотора, дакле, итекако утиче на радне карактеристике машине. Захтевана снага у 

комбинацији са одговарајућом радном запремином мотора у потпуности одговара 

захтевима насе фирме и представља класу машине која одговара радним захтевима на 

терену. 

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 
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2. Машину користимо искључиво у складу са нашим потребама које диктира конфигурација 

терена и сама локација одговарајућих објеката. Сходно томе потребна нам је сто већа 

максимална брзина радне машине као и одговарајућа прилагодљивост брзине кретања 

различитим потребама посла. 

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 

 

3. Ширина гусенице ограничена је потребом да се машина прилагоди одговарајућим 

локацијским условима на терену. Не ретко предвидјен је рад машине на тротоарима, између 

објеката, где је простор за маневрисање и стабилан рад ограничен. Сходно томе захтевана 

је максимална ширина (у извученом положају) од 1300мм. 

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 

 

4. „Систем хидрауличког нагиба комплетног горњег строја у раду“ представља систем који 

омогућава да се комплетна кабина („горњи строј“) машине, при раду на косим теренима, 

помоћу хидрауличких цилиндара и одговарајућих конструкционих решења доведе у 

хоризонтални положај и тиме омогући лакши и прецизнији рад и само копање у строго 

вертикалној равни. То је битна карактеристика која нам одговара и у потпуности 

задовољава наше потребе у раду које диктира специфична конфигурација терена у 

подножју вршачких планина. 

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


