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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  БРОЈ 1 У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ БРОЈ 62/2017  

 

 

Питање бр.1: 

 Молимо појашњење за следеће позиције: 

Спецификација летње гуме: 

Позиција 3 – По нашим сазнањима нико од произвођача више не производи димензију  

145/70 R15. Молимо коригујте димензију. 

Позиција 10 – Непозната димензија 185/70 R16C. Молимо коригујте димензију. 

Позиција 14  - Непозната димензија 195/70 R16C. Молимо коригујте димензију. 

Спецификација зимске гуме: 

Позиција 6 – Непозната димензија 77.50 R16. Молимо коригујте димензију. 

Позиција 8 – Непозната димензија 145/70 R15. Молимо коригујте димензију. 

Позиција 18 – Непозната димензија 185/70 R16C. Молимо коригујте димензију. 

Одговор бр.1: 

Наручилац је сагласан са примедбом понуђача тако да ће на страни страни 6,7,31,32 и 33, 

конкурсне документације у делу техничке спецификације са врстом и описом добара које су 

предмет набавке извршити измену конкурсне документације, тако да гласи:   

Спецификација летње гуме: 

Под редним бројем 3. – тражена димензија  145/70 R15 мења се и гласи 145/70 R13. 

Под редним бројем 10. – тражена димензија 185/70 R16C мења се и гласи 185/75 R16C. 
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Под редним бројем 14  - тражена димензија 195/70 R16C мења се и гласи 195/75 R16C. 

Спецификација зимске гуме: 

Под редним бројем 6 – тражена димензија 77.50 R16 мења се и гласи 7.50 R16. 

Под редним бројем 8 – тражена димензија 145/70 R15 мења се и гласи 145/70 R13. 

Под редним бројем 18 – тражена димензија 185/70 R16C. Мења се и гласи 185/75 R16C. 

 

Питање бр.2: 

 

Детаљно прегледајући Вашу спецификацију гума по јавној набавци бр. 62/2017, потребно ми 

је појашњење за гуме као што су 145/70 r15 (и зимске и летње), 185/70 r16c (и зимске и 

летње) и гума 195/70 r16c у летњој ваrијанти.  

Моје питање гласи да ли су наведене димензије тачне и ако јесу постоји потенцијалан 

проблем у вези понуде и на крају крајева испоруке наведених гума јеr су исте доступне само 

у иностранству са крајње неизвесним роком доспећа. Такође, да ли постоји могућност 

одређеног кориговања димензија (висина, ширина и сл.) 

Одговор бр.2: 

Наручилац је сагласан са примедбом понуђача тако да ће на страни страни 6,7,31,32 и 33, 

конкурсне документације у делу техничке спецификације са врстом и описом добара које су 

предмет набавке извршити измену конкурсне документације, тако да гласи:   

Спецификација летње гуме: 

Под редним бројем 3. – тражена димензија  145/70 R15 мења се и гласи 145/70 R13. 

Под редним бројем 10. – тражена димензија 185/70 R16C мења се и гласи 185/75 R16C. 

Под редним бројем 14  - тражена димензија 195/70 R16C мења се и гласи 195/75 R16C. 

Спецификација зимске гуме: 

Под редним бројем 8 – тражена димензија 145/70 R15 мења се и гласи 145/70 R13. 

Под редним бројем 18 – тражена димензија 185/70 R16C. Мења се и гласи 185/75 R16C. 

 

Питање бр.3: 

Молим за појашњење конкурсне документације везане за ЈН бр.62/2017 

Спецификација летњих гума: 

 

Позиција 1 – 6,5 R16  -  да ли је реч о C гуми 

Позиција3 -    145/70 R15 – према нашим сазнањима гума ове димензије не постоји, да није 

дошло до грешке 

Позиција 10 – 185/70 R16C  -  да ли је тачна димензија, да није дошло до грешке 

Позиција 14 -  195/70 R16C -  да ли је тачна димензија, да није дошло до грешке 
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Спецификација зимских гума 

Позиција 3 и 4  - 285/70 R19.5  и 315/80 R22.5   - да ли је реч о предњој или задњој гуми 

Позиција 6  -  77.5 R16  -  вероватно је грешка, требало би да буде 7.50 R16 

Позиција8 -  145/70 R15  - да ли је тачна димензија, да није дошло до грешке   

Позиција 18  -  185/70 R16C -  да ли је тачна димензија, да није дошло до грешке ? 

Одговор бр.3: 

Наручилац је сагласан са примедбом понуђача тако да ће на страни страни 6,7,31,32 и 33, 

конкурсне документације у делу техничке спецификације са врстом и описом добара које су 

предмет набавке извршити измену конкурсне документације, тако да гласи:   

Спецификација летње гуме: 

Под редним бројем 1 – тражена димензија 6,5 R16  -  мења се тако да гласи 6,5 R16 C  

Под редним бројем 3. – тражена димензија  145/70 R15 мења се и гласи 145/70 R13. 

Под редним бројем 10. – тражена димензија 185/70 R16C мења се и гласи 185/75 R16C. 

Под редним бројем 14  - тражена димензија 195/70 R16C мења се и гласи 195/75 R16C. 

Спецификација зимске гуме: 

Под редним бројем 3- тражена димензија 285/70 R19.5 од укупно тражених 6 комада мења се 

и гласи 2 предње и 4 задње гуме. 

Под редним бројем 4- тражена димензија 315/80 R22.5 од укупно тражених 6 комада мења се 

и гласи 2 предње и 4 задње гуме. 

Под редним бројем 6. – тражена димензија  77,5 R16 мења се и гласи 7.5 R16. 

Под редним бројем 8 – тражена димензија 145/70 R15 мења се и гласи 145/70 R13. 

Под редним бројем 18 – тражена димензија 185/70 R16C. мења се и гласи 185/75 R16C. 


