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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 1 У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ БРОЈ 181/2017

Питање бр.1:
Да ли је дозвољено одступање од тражених стандарда самих артикала, тј. да ли је дозвољено
понудити артикал са истим техничким карактеристикама само што немају ознаку стандарда?
Одговор бр.1:
Није дозвољено да се понуди артикал са истим техничким карактеристикама без траженог
стандарда.
Питање бр.2:
Позиција 4- Да ли је прихватљиво понудити сет насадних кључева од 22 комада уместо 24
комада?
Одговор бр.2:
Позиција 4, прихватљиво је да се понуди сет насадних кључева од 22 комада, уместо 24
комада.
Питање бр.3:
Позиција 16- Да ли јеприхватљиво понудити сет урезница од М3 до М12?
Одговор бр.3:
Позиција 16, Није дозвољено да се понуди сет урезница од М3 до М12 , уместо до М20.
Може да се дозволи да буде од нпр М5 до М20, зато што имамо потребу за урезницама М20.
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Питање бр.4:
Позиција 46- Молим Вас да појасните да ли су то клешта сечице или комбинована клешта?
Генерално сва клешта могу бити клешта за сечење.
Одговор бр.4:
Позиција 46- У питању су кљешта сечице (за сечење) а не комбинована кљешта.
Питање бр.5:
Позиција 54- Молим Вас да појасните и прецизније дефинишете „Штапне криптон лампе?“

Одговор бр.5:
Позиција 54, Штапне криптон лампе треба да буду следећих карактеристика : дужина 140 –
320 мм, сијалица 2,4 – 3.6 В. Дозвољава се употреба слични штапних лампи лед осветљења и
сл.
Питање бр.6:
Да ли је дозвољено одступање од свих техничких карактеристика за +/-10% како не бисте
кршили закон о јавним набавкама и дискриминисали остале понуђаче?

Одговор бр.6:
Дозвољава се одступање од свих техничких карактеристика +/- 10 %.

Комисија за јавну набавку
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