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Predmet nabave: Mobilni ublaživač udara

- Objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi (Tehnički uvjeti i Obrazac tehničkih uvjeta)
Temeljem upita zainteresiranog gospodarskog subjekta dostavljamo Vam objašnjenje i izmjenu
Dokumentacije o nabavi
Pitanja zainteresiranog gospodarskog subjekta :
1.
Napominjemo da za traženi mobilni ublaživač udara za vaš IVECO kamion mora imati min. 9.000
kg težinu zajedno sa TMA-100 uređajem! Molimo provjerite navedeni podatak kako ne biste došli u
nepotrebni problem.
2.
U tehničkim specifikacijama tražite da se uređaj isporuči sa nosačem (komunalnom pločom) koji
se postavlja na vozilo.
Iz prijašnjih iskustava navodim da niti jedan proizvođač TMA ne isporučuje takvu ploču, već istu
prilagođava i izrađuje sam korisnik za svoj kamion. Iz prethodno navedenih razloga molimo da u
Obrazcu tehničkih uvjeta i u Tehničkim uvjetima ne tražite predmetnu specifikaciju već da eventualno
tražite pripadajući nacrt ploče, a koji smatramo da je puno korisniji za izradu od same ploče.
3.
U tehničkim uvjetima tražite da je nosač uređaja ili sam uređaj opremljen sa kotačima radi
skladištenja. Napominjemo da se zbog brzine i jednostavnosti, svi TMA uređaji manipuliraju viličarima
te da isti nemaju kotače.
Ukoliko bi se stavljali kotači na TMA opet je zbog težine nemoguće manipulirati istima ručno već
isključivo villičarom. Iz navedenih razloga molimo da taj nepotrebni uvijet ne tražite u tehničkim
specifikacijama i tehničkim uvjetima.
4.
U obrazcu tehničkih uvjeta pod Signalizacijom, tražite 2 xenon bljeskalice dia 340 mm i 24 kom.
LED lampi.
S obzirom da tražite LED lampe predlažem da tražite i 2 LED bljeskalice (EN 12352 L9H) umjesto
xenona. Također napominjem da je standard 25 kom. LED lampi (EN 12352 L8H) dia.200 mm, a ne 24
kom. kako tražite u tehničkim uvjetima!
Također napominjemo da svi proizvođači imaju standard bljeskalice dia. 300 mm,a ne 340mm kako
ste naveli u obrazcu tehničkih uvjeta (vanjski rub je možda 340 mm). Is svega prethodno navedenog
molimo da prihvatite naše sugestije te da ih izmijenite u Obrazcu tehničkih uvjeta i Tehničkim
uvjetima jer smatramo da poboljšavaju vidljivost i sigurnost.

Odgovor Naručitelja na upit zainteresiranog gospodarskog subjekta :

1. Radi se o teretnom vozilu kiper koji ima težinu veću od 9000 kg.
2. Naručitelj neće mijenjati predmetnu točku tehničkih uvjeta te je ponuditelj dužan ponuditi i
prihvatnu komunalnu ploču za kamion kiper Iveco MP 260 E 38 W.
Za pitanja pod rednim brojem 3. i 4. u privitku dostavljamo izmijenjene Tehničke uvjete i Obrazac
tehničkih uvjeta.
-privitak:
Tehnički uvjeti - izmjena
Obrazac tehničkih uvjeta - izmjena
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