
 
„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд, Немањина 6  

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Београд, Здравка Челара 14а 

Телефон: +381 11 3292082 

Фаx: +381 11 3290740 

E-mail: nabavka@srbrail.rs 

Број: 33/2015 -2114 

Датум:  03.04.2015. 

                                                           
ПРЕДМЕТ: Питања и одговори  бр. 6 за јавну набавку мале вредности ауто гума,  

ЈН број 16/2015 

 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,  

ЈН бр. 16/2015 

 

Питање бр.1: 

 

Поштовани, увидом у тендерску документацију у део: 

 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ЗА ИСПОРУКУ 

 

1. Врста добара и техничке карактеристике 

 

Старост гума у тренутку испоруке не сме бити већа од 40 (четрдесет) недеља, као и да све 

гуме морају бити прве класе и друге класе. 

Под првом класом подразумева се ауто гума са индексом АА72dB, за димензије 245/40/Р18, 

245/45/ Р18 и 255/40 Р 19 а остале димензије из спецификације са индексом BB 72dB. 
 

Молимо Вас да дате објашњење из којих разлога Наручилац инсистира на оваквим техничким 

захтевима, и на основу којих објективних потреба Наручиоца пнеуматици са индексом буке 73db или 74 

db не задовољавају објективне потребе наручиоца? Питање се односи и на остале наведене техничке 

захтеве из дела старости пнеуматика, индекса потрошње горива и индекса кочења на мокрој подлози. 

Молим Вас и да нам као потенцијалним понуђачима досатвите или јавно објавите на основу ког 

интерног докуменат или истраживања сте дефинисали овакве техничке захтеве? 

 

Одговор бр. 1 

 

Старост гума у тренутку испоруке  не сме бити већа од 40 (четрдесет) недеља. 

 

- Сваки пнеуматик на свом ободу има низ ознака, поцевси од саме димензије, ознаке употребе, датума 

производње итд., па све ознаке ''звучности''. 
- ''Звучност'' пнеуматика је број осцилација који настају приликом додира газеће површине пнеуматика 

са подлогом, као последица трења два материјала (јер се осим котрљања јавља и клизање). 
Људско ухо те фреквенције чује као звук (изразава се у db).Што је фреквенција виша то је звук ''не 

пријатнији'' по човека. 

 
ИЗВОР: Машински факултет Београд.Предмети:Масински материјали и Теорија осцилација. 

Сматра се да људски слух, као пријатан звук, прихвата границу од 68-72 db, па се у индустријској производњи 

пнеуматика  за тржишта ЕУ ''ова снага звука'' сматра као граница. 

На основу тога, на ободу пнеуматика постоји ознака у виду ''таласа'', која је подељена у три групе: 

-Један талас: ТИХ ПНЕУМАТИК ( висе од 3 db испод границне вредности ) 

-Два таласа: Умерен пнеуматик ( мање од 3 db до границне вредности ) 

-Три таласа: Бучан пнеуматик ( изнад границне вредности ) 

ИЗВОР:Регулатива ЕУ на задату тему 

 

С поштовањем 

                                                                                               Комисија за јавну набавку 

                                                                                           Милан Шковрић, председник 


