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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори број 1 за јавну набавку мале вредности материјала за 

одржавање напојних уређаја, по партијама (број набавке 147/2017) 

 
 
 

Питање број  1.1:  

Партија 3 – Бакарна лак жица L2/5 класе F или H: 

Позиција 3  - Да ли уместо траженог пречника Ø0,22  можемо да понудимо пречник Ø0,224 

Позиција 4  - Да ли уместо траженог пречника Ø0,24  можемо да понудимо пречник Ø0,236 

Позиција 5  - Да ли уместо траженог пречника Ø0,26  можемо да понудимо пречник Ø0,265 

Позиција 6  - Да ли уместо траженог пречника Ø0,33  можемо да понудимо пречник Ø0,335 

Ово из разлога што су код свих произвођача ово сада стандардне димензије. 
 

Одговор број 1.1: 

Прихватимо и понуђене димензије пречника бакарне лак жице L2/5. 

  

Питање број 1.2: 

Партија 4 – Изолациони материјали: 

Позиција 6  - Да ли уместо траженог лак безбојног „Dolphs“ BC 359  можемо да понудимо 

еквивалентан лак од другог произвођача који сте раније користили у вашој радионици у 

Краљеву 

Позиција 35  - Да ли уместо тражене плоче Текстолит 7,00mm  можемо да понудимо плочу 

Текстолит  8,00mm 

Позиције 37 до 40  - Проводници ŽP/FJ од пресека 1,5 до 6,00mm, минимална количина коју 

произвођач може да произведе за овај наменски производ износи 2000 метара по пресеку. Да 

ли захтеване количине можете да повећате на 2000 метара по пресеку?  

Позиције 37 до 40  - Да ли уместо Проводника ŽP/FJ од пресека 1,5 до 6,00 мм, можемо да 

понудимо Проводник P/F у пресецима 1,5 до 6,0 мм 

  

Одговор број 1.2: 

Партија 4 позиција 6 – потребно је понудити лак безбојни карактеристика лака „Dolphs“ BC 

359 . Дугогодишњом применом поменутог лака „Dolphs“ BC 359  утврдили смо поузданост 

овог лака у примени на уређајима који се одржавају у нашој електромеханичарској 

радионици поготово на високобртним уређајима (претварачима “F”). Радионица у Краљеву 

не бави се одржавањем ове врсте уређаја. 

Партија 4 позиција 35- може се понудити текстолит 8мм. 

Партија 4 позиција 37-40 – не можемо повећати количине, тражене количине су у 

спецификацији. 



 

 

Партија 4 позиција 37-40 – потребно је понудити ŽP/FJ проводнике. Потребе наше 

електромеханичарске радионице проводници S/F не задовољавају а поготово не 

задовољавају проводници P/F карактеристика. 
 

Питање број 1.3: 

Партија 1 – Вијчана роба и ситни материјал: 

Позиција 1 и 3  - Не постоји роба у набавци, превише танки а дугачки шрафови. 

Позиција 37  - Да ли мислите да вам треба 30 м тестере или листа тестере. 

  

Одговор број 1.3: 

Партија 1 – Вијчана роба и ситни материјал: 

Позиција 1 и 3 - Прихватамо поред захтеваних и димензију 3x70 обе са равно урезаном 

главом шрафа. 

Позиција 37 - Потребно је испоручити 30m тракаста (трачна) тестера 12,7х0,64mm зуби 

10/14. У просеку се трачна тестера сече на дужину од 3000 до 4000 mm у зависности од 

потребе рада. 
 

 

 

 
 

 

Комисија за јавну набавку 


