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Београд
ПРЕДМЕТ: Објашњење у вези јавне набавке добара — Контролно-мерна возила, број 1-024042-9/15;
Сходно одредбама члана 63. Закона ојавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/12
и 14/15), достављамо вам објашњење у вези са следе ћ им постављеним питањем:
1) Према нашем сазнању, једино возило које стопроцентно испуњава све за »тева из пасуса 2.

a које ce може наliи у стандрадној понуди водеl-iик светских произвођача je Volkswagen Т5 Rockton.
Међутим, Т5 модел је застарио u Volkswagen је престао са његовом производњом. Следеl'ia генерација
Volkswagena Тб Rockton неliе бити доступна пре септембра 2015. године.
Volkswagen je ве1-i почео са оглашавањем нове генерације Тб vena, anu још није објавио
текничке карактеристике и цену за Т6: очекује се да fiie бити слични моделу Т5, али не нужно
идентични. Чињеница да техничке карактеристике и цена V W Т6 још нису познате отежава, ако не и
онемогуliава, подношење понуде на основуовог возила. Чињеница да техничке карактеристике, као и
цена за V W Т6 нefiie бити доступни до септембра 2015 такође отежава, односно онемогуfiiава
завршетак пројекта пре децембра 2015. године.

Возило које је најсличније моделу V W T5 Rockton је Mercedes Sprinter.
Најмања конфигурација Sprinter ven-a који је доступан с погоном 4х4 је са стандардним

међуосовинским размаком и стандардним кровом. Ово је веliе од VW T5 Rockton, ca више
унутрашњег простора и са већ им мотором и последично премашује неколико тендерскик услова.

Стога, молимо РАТЕЛ да снизи следеfiiе спецификације возила, како би пoнyдaVolkswagen Тб
Rockton-a unu Mercedes Sprinter-a била могуl-iа:
Клиренс: >20ст (уместо >_23 cm)
Висина возила (без надградње): < 2,5m (уместо<_ 2,2m)
Међуосовински размак: < 3,7m (уместо<3,2т).
➢ Имајуl-iи у виду потребу да се мерна возила повремеко користе у умерено тешким
теренским условима Иаручилац остаје при полазним техничким зактевима, уз измену конкурсне
документације која се односи на међуосовински размак, a која je објављена на сајту Наручиоца
27.04.2015. године. Наручилац напомиње да наведено возило из постављеног питања према подацима
овлашl=iеног дистрибутерајесте расположиво у више земаља Европске уније и да не лостоје формалне
препреке да исто буде набављено. Такоfiје се напомиње да то није једини модел возила које би могло
да задовољи постављене техничке спецификације, ве1 -i постоји још најмање једно возило које би
могло да се прилагоди постављеним захтевима.
Саглано члану 63. Закона 0 јавним набавкама, Наручилац је дужан да заинтересованом лицу
у року од три дана од дана пријема зактева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту
информацију објави на Порталујавник набавки ii ua својој интернет страници.
C поштовањем,

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
ВишњиFiева 8, 1 1000 Београд, Републмка Србија
Контакт центар и факс: 01 1 3242 673

www.ratel.rs

0 4 -05- 2015

