
Предмет: Питање у вези тендерске документације бр. 1409/2018 – набавка комбиноване 

машине SKIP. 

Поштовани, 

 

У конкурсној документацији за отворени поступак јавне набавке SKIP – комбиноване 

машине, набавка број 1409 /2018, у техничким карактеристикама, спецификацији обавезних 

техничких карактериска навели сте за трансмисију аутоматски мењач за тешке услове рада са 

минимално 6 брзина напред и 3 брзине назад. Тражимо да измените ову техничку карактеристику 

у минимално 4 брзине напред и 3 назад јер само два произвођача а то су JCB и Хидромек 

испуњавају тражене услове. Ова техничка карактеристика не може никако да вам утиче на рад и 

квалитет машине, а осим елиминисања конкуренције, што је супротно начелу закона јавних 

набавки, немате потребу за минимално 6 брзина напред и 3 брзине назад . 

Такође сте у конкурсној документацији навели да машина треба да има универзални 

џојстик за утоварну кашику (све команде утоварне кашике са једном палицом) са могућношћу 

покретања машине напред назад приликом рада са џојстиком , тражимо да се ова ставка измени 

и да се одвоји џојстик за кретање од џојстика који треба да буде позициониран на задњем делу 

машине тј позади за рад са ровокопачком руком, јер овим такође само ограничавате конкуренцију 

без потребе. 

Такође CE декларација никако не утиче на параметре машине, квалитет машине, као ни на сам 

рад машине. У колико проверите у лиценцираном сертификационом телу, они ће вам такође 

потврдити да је CE декларација неопходна за машине које се продају и раде само на територији 

земаља које су чланице Европске уније, јер без CE декларације не могу да се продају на 

територији Европске Уније. Не видимо разлог зашто захтевате CE декларацију осим да ограничите 

поједине понуђаче да не учествују у овој јавној набавци.  

Због веће конкурентности, због како ваш директор каже да жели веће транспарентности, 

већег броја понуђача, а самим тим због већег и квалитетнијег избора машине сматрамо да треба 

да промените ове две техничке карактеристике. 

 


