
 

Датум: 03.02.2017. 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са 

припремањем понуде 

     По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези 

са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет добра, 

Разни ручни алати, редни број јавне набавке 1.1.21/2017, Наручилац у складу са чланом 

63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 

ПИТАЊА:  

1. Обзиром да у спецификацији стоји велики број артикала  како различитих 

произвођача ,тако и базичних артикала за које не постоји могућност достава 

гаранција и ауторизација (лопате,дрвене држаље ,катанци ,расцепке,шелне..), 

молимо да се из захтева изузме услов за доставу Овлашћења за дистрибуцију 

предметних добара за све понуђене артикле .  

2. Обзиром да сте у спецификацији навели нереални рок испоруке од 1 дан,молимо 

вас да то измените и дате оптималан рок за испоруку  ? 

3. Партија 3,Позиција бр.3 Бушилица са дијамантском круном , наводите да је 

потребно испоручити бушилицу са крунама, а не наводите  величине и број комада 

круна које сет треба да садржи ,молимо да измените спецификацију и наведете 

тачно шта  треба сет да садржи ?  

4. Партија 4, Позиције бр.1 и 2 гарнитуре изолованих одвијача, да ли је за наручиоца 

прихватљиво да се понуде одвијачи без отвора у дршци ,јер отвор у дршци не утиче 

никако на тражене техничке карактеристике , са свим осталим истим или бољим 

карактеристикама ? 

5. Позиције бр.5и 6 Клешта шпицаста права и крива  170мм, да ли је за наручиоца 

прихватљиво да се понуде клешта дужине 160мм или 200мм,са свим осталим истим 

или бољим карактеристикама ?  

6. Партија 2, позиција 3 , електрична бушилица за армирани бетон питања:  

-Које дијамантске круне(њихови пречници) потребно је понудити уз саму машину ?  

-Да ли је потребно да машина има сталак који има могућност бушења под углом? 
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-Обзиром да је машина предвиђена за бушење већих пречника (и до DN250) и 

узимајући у обзир тежину саме машине и круне ,да ли је потребно да сталак има 

интегрисане транспортне точкиће?  

-Да ли је потребно да машина има интегрисан прикључљк за водено хлађење ?  

      7.  Партија 1,  

- Ставка 67-Радапцигер двокраки клизни мин.80-100 мак.120-200 .Није јасно шта 

понудити .Да ли је прихватљиво да се понуди УНИОР 683/2 и која димензија? 

-Ставка 159 и 160, није јасно шта треба понудити . Шта значе димензије 4x100 (да ли су то 

милиметри,сантиметри ,цолови или др..)    

-Ставка 170 и 171 ,Да ли треба понудити браве са цилиндром или браву за цилиндар ? 

Посебан артикал је брава а посебан цилиндар . 

-Ставка 172,173,174,175 шта значи појам „комплет“ Да ли треба нудити  

 а) само браве  

б) браве +цилиндар  

ц) браве+цилиндар+кваке +кваке+шилд   

-Ставка 77,78 ,тражене димензије шелни не постоје . Да ли је прихватљиво да се за обе 

позиције нуди шелна са вијком 40-60? 

-Ставка 100, о каквом шаблону за обележавање се ради пошто има више врста . Молимо 

вас да дефинишете по каталогу „УНИОР“?  

-Позиција 89 ,О каквој капи мазалице се ради, или дате каталошки број произвођача и 

слично   

8. Партија 2 , Ставка 3 Бушилица са дијамнтском круном 

-Да ли се уз бушилицу испоручују круне и који фи?  

-Да ли је потребно понудити и сталак за бушилицу ? 

-Које снаге бушилица, да ли је потребно водено хлађење ,и још неке битне  

карактеристике које су вам потребне да бисмо могли да понудимо адекватну бушилицу .  

    ОДГОВОРИ  на питања бр: 

1. Брисаће се   услов за доставу Овлашћења за дистрибуцију предметних добара за све 

понуђене артикле . 

2. Рок за испоруку ће се продужити и биће до 3 дана по  поруџбини . 



ОДГОВОРИ на питања бр.3,6,8 : 

-Потребно је понудити  једну дијамантску круну пречника 162mm 

- Потребно  је да машина има сталак који има могућност бушења под углом. 

-Обзиром да је машина предвиђена за бушење већих пречника (и до DN250) и 

узимајући у обзир тежину саме машине и круне , потребно  је да сталак има 

интегрисане транспортне точкиће. 

- Потребно да машина има интегрисан прикључљк за водено хлађење .  

ОДГОВОРИ  на питања бр: 

4. Нисмо у могућности да прихватимо гарнитуре без отвора у дршци  без обзира што 

исти не утичу на тражене техничке карактеристике , али искуствено нам је неопходан 

алат са отворима због услова у којима нам се налазе машине и опрема на којој исти 

примењујемо .  

5. Клешта шпицаста права и крива могу да буду  170mm ili 180mm; не одговарају нам 

ни 160mm ни  200mm . 

     7. -Stavka 67: Traženi radapciger dvokraki klizni odgovara radapcigeru iz kataloga „UNIOR“           

681/2, šifra 601765. No 300 

- Stavka 159 i 160: Prema katalogu „Trajal“ dimenzija gume 400x100 (spoljašnji prečnok 

gume je 406mm, širina gume 111mm) 

- Stavka 170 i 171: Treba ponuditi bravu sa cilindrom za drvena vrata i bravu sa cilindrom 

za metalna vrata kao što je definisano u zahtevu 

- Stavke 172 do 175: „Komplet“ znači: brava + cilindar  sa ključevima + kvaka + šild 

- Stavka 77 i 78: Nije prihvatljivo da se za obe šelne ponudi šelna sa vijkom 40-60. Za 

traženu šelnu 44-64 može da se ponudi šelna dimenzija 40-60 a za šelnu 80-100 mora da 

se ponuti šelna traženih dimenzija. Šelna dimenzija 80-100 postoji, mi je imamo i 

koristimo, definisana je standardom DIN 3017 tip A. 

- Stavka 100: Radi se o limarskom šablonu oblika spatule, uski, ravni sa vrhom, prema 

katalogu „UNIOR“  

- Stavka 89: Umesto naziva kapa mazalice treba da stoji „Pionir glava“ 10x1 16m 

 

Врши се измена  конкурсне документације и продужење рока за подношење понуда  . 
 

                                                            

     Комисија за јавну набавку број  1.1.21/2017 


