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Датум: 31.05.2019. 

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, Разни 

ручни алати, редни брпј јавне набавке 1.1.21/2019, Наручилац у складу са чланпм 63. Закпна п 

јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаоа:  

     Molimo odgovore na sledede za: 
 
Partija 2.     1) Ved je postavljeno pitanje ispravnosti tehničkih opisa za partiju 2. Stavke 4 i 5. Međutim, 
postoji još jedna greška i to za poziciju 1 gde nije dat opis za čekid HM 1203C, ved opis za brusilicu koji je 
indentičan za partiju 6? Molim precizirajte šta se tačno traži.   
                       2) Da li je prihvatljivo da se za poziciju 2 ponudi bušilica snage 1010W koja ima sve ostale 
karakteristike iste ili bolje od traženih: 
 
Kontinuirana ulazna snaga 1.010 W Broj obrtaja - 1. brzina 0 - 1.200 min-1 Broj obrtaja - 2. brzina 0 - 2.900 
min-1 Broj udaraca - 1. brzina 0 - 24.000 min-1 Broj udaraca - 2. brzina 0 - 58.000 min-1 Kapacitet stezne 
glave 2 - 13 mm Maks. bušenje (čelik Ø) 16 mm Maks. bušenje (drvo Ø) 40 mm Maks. bušenje (beton Ø) 20 
mm Broj mehaničkih brzina 2 Buka: zvučni pritisak 99 dB(A) Buka: zvučna snaga 110 dB(A) Buka: odstupanje 
(K) 3 dB(A) Vibracije: udarno bušenje u betonu 16,0 m/s²  
 
Partija 3.     1) Pozicija 6. Uvidom u kataloge renomiranih proizvođača nismo našli dimenziju jednoslojne trake 
od 700 kg.  Da li se može ponuditi traka od 1000kg?    
2) Pozicije 8 i 13. Trake sa uskama nosivosti 700 kg i 1500 kg se ne rade. Najmanja nosivost koja se radi je 
1000 kg, a prva sledeca nosivost je 2000 kg, koja varijanta je za vas prihvatljiva? 
      3) Da li jednoslojne trake (pozicije 5,6,7 i 14)  treba nuditi trake prema njihovoj korisnoj dužini. Npr. za 
poziciju 7 nudi se traka nos. 3 t L= 6/3 m ( gde 6 m označava obim (pun krug),a 3 m korisnu duzinu i tako 
redom za beskonacne trake? 
 
Imajudi u vidu sve gore rečeno, pretpostavljamo da de se raditi izmena i dopuna dokumentacije, pa ujedno 
molimo produženje roka dostave ponuda? 
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Одгпвпри: 

Партија 2:  За ппзицију 1 се меоа ппис у табели, дпк ппнуђена замена за електричну бушилицу 

снаге 1200W мпже да буде алтернатива за тражену. 

Партија 3: За ппзицију 6 мпже се ппнудити трака нпсивпсти 1000кг, за ппзицију 8 је прихватљива 

нпсивпст пд 1000кг, за ппзицију 13 - 2000кг, а ппзиције 5,6,7, и 14 се мпгу ппнудити према оихпвпј 

кприснпј дужини. 

     Кпнкурсна дпкументација биће измеоена и биће прпдужен рпк за ппднпшеое и птвараое 

ппнуда на 07.06.2019. дп 11:00h, пднпснп 11:30h. 

Кпнкурсна дпкументација се меоа на следећи начин: 

- На странама брпј 19 и 64 у табели техничке спецификације, пднпснп пбрасцу 

спецификације 2-б за партију 2 меоа се ппис за ппзицију 1. 

- На странама брпј 22 и 70 у табели техничке спецификације, пднпснп пбрасцу 

спецификације 3-б за партију 3 меоа се ппис за ппзиције 6, 8 и 13. 

 

 

                                                                               Кпмисија за јавну набавку брпј  1.1.21/2019 


