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Датум: 11.03.2019. 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде 

     Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде у ппступку јавне набавке мале вреднпсти чији су предмет дпбра, Кптрљајни 

лежајеви и семеринзи, редни брпј јавне набавке 1.1.6/2019, Наручилац у складу са чланпм 63. 

Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаоа:  

1.U tački 2 Tehnička specifikacija i u Obrascu 1-6, na poziciji 39 zahtevano je: “LABIRINTSKI PRSTEN 

Ø47/Ø20x10”. 

Lavirintski prstenovi nisu standardizovani mašinski elementi pa je za njihovo potpuno i jasno definisanje, 

u skladu sa čl.70 i 71 ZJN, neophodno dati prikaz konstrukcije prstena sa dimenzijama. U tom smislu, 

molimo Naručioca da odgovori na slededa pitanja: 

1.1 Da li je zahtevani lavirintski prsten na poz.39 radijalno ili aksijalno orijentisan? 

1.2 Lavirintski prstenovi se kompletiraju u sklopu kao “muški” i “ženski” i zajedno čine lavirintsku 

zaptivku. Da li je na poz.39 zahtevan samo “muški” ili samo “ženski” lavirintski prsten ili komplet – 

lavirintska zaptivka (ako je u pitanju komplet, da li se i navedene dimenzije odnose na komplet – 

lavirintsku zaptivku)? 

1.3 Ako je na poz.39 zahtevan samo “muški” ili samo “ženski” lavirintski prsten, neophodno je definisati 

broj i dimenzije kanala koji čine lavirint, tj., neophodno je da Naručilac dostavi crtež zahtevanog 

lavirintskog prstena. 

1.4 Na koji način se zahtevani lavirintski prsten vezuje za kudište – presovanim sklopom ili zavrtnjima 

(aksijalno orijentisan) na spoljnom prstenu (molimo da dostavite crtež sa položajem i veličinom otvora za 

zavrtnje)? 

1.5 Da li postoji oznaka poznatog proizvođača postojedih lavirintskih prstenova na poz.39, koje je 

Naručilac ved nabavljao, a na osnovu koje (oznake) bi bilo mogude u potpunosti definisati zahtevani 
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lavirintski prsten na poz.39? Molimo Naručioca da nam tu oznaku i odgovarajudeg proizvođača saopšti u 

odgovoru. 

1.6 Molimo Naručioca da objavi crtež zahtevanog lavirintskog prstena na poz.39 i tako omogudi 

ponuđačima da dostave prihvatljive ponude, u skladu sa čl.61 ZJN. 

Одгпвпри: 

Објављујемп цртеж наведенпг лабиринтскпг прстена. 

 

 
 

Питаоа и пдгпвпри су саставни деп кпнкурсне дпкументације. Не врши се измена и дппуна 

кпнкурсне дпкументације и не врши се прпдужеое рпка за ппднпшеое и птвараое ппнуда. 

 

                                                                              Кпмисија за јавну набавку брпј  1.1.6/2019 


