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Потенцијални понуђачи поставили су следећa питањa: 

 

Питање 1: 

Поштовани, 

Молим Вас да преконтролишете количине пнеуматика наведене у табели на странама 5, 24, 

30. 

 

Одговор 1: 

Поштовани, 

Приликом уноса количине пнеуматика у табелу дошло је до техничке грешке. 

Грешка ће бити исправљена изменом и допуном Конкурсне документације,која ће бити 

објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 

 

Питање 2: 

Поштовани, 

Молимо да нам дате додатна појашњења конкурсне документације јавне набавке мале 

вредности бр.ЈНМВ/17 АУТО ГУМЕ. 

Навели сте за ставку бр.1 димензије 235/45 R18 квалитет летњег пнеуматика треба да 

испуни следеће критеријуме: 

 

Ефикаснист потрошње горива-А 

Пријањање на мокрој подлози-А 

Ниво буке ˂68 db 

 

Како за тражену димензију комбинација наведених критеријума не постоји,односно,постоји 

комбинација да буде испињен неки од наведена три критеријума,али не и сва три. 

Због тога Вас молимо да тражену комбинацију критеријума измените како би било могуће 

дати понуду за тражену димензију летњег пнеуматика 235/45 R18 или да наведете неколико 

произвођача пнеуматика за ту димензију,како не би дошло до фаворизовања неког од 

произвођача. 

 

Одговор 2:  

Поштовани, 

Што се тиче пнеуматика димензије 235/45R18,знамо барем два реномирана произвођача 

истих,чија имена наравно нећемо наводити,а који испуњавају сва три тражена 

критеријума(наведени производе пнеуматике за F1 и Space Shutlle). 

Међутим,нама су битна два од наведена три критеријума, а то су:потрошња горива (класа 

А) и пријањање на мокрој подлози (такође класа А). 

 

Срдачан Поздрав 



 

 

 

Питање 3: 

Поштовани, 

 

У техничкој спецификацији пнеуматика под редним бројем 1 тражи се пнеуматик 

235/45R18 са ефикасношћу потрошње горива А и пријањањем на мокром коловозу А. 

Обавештавамо вас да не постоји пнеуматик са траженим карактеристикама па вас молим за 

објашњење конкурсне документације. 

 

Одговор 3: 

Поштовани, 

 

Што се тиче пнеуматика димензије 235/45R18,знамо барем два реномирана произвођача 

истих,чија имена наравно нећемо наводити, а који испуњавају сва три тражена 

критеријума(наведени производе пнеуматике за F1 и Space Shutlle). 

Међутим,нама су битна два од наведена три критеријума,а то су:потрошња горива (класа 

А) и пријањање на мокрој подлози (такође класа А).  

 

Срдачан Поздрав 
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