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11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26 

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

11000 Београд, Немањина 6 

Телефон: +381 11 3618 437 

ЖАТ: 423 

e-mail: nabavka@infrazs.rs  

 

Број: 24/2018-434 

Датум:  19 .02.2018.год. 

 

 

ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  БРОЈ 2 У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ БРОЈ 181/2017  

 

 

Питање бр.1: 

 

Позиција 13 – Да ли је дозвољено понудити сет од M3-M24 у пластичној кутији?  

Одговор бр.1: 

Позиција 13: Дозвољава се испорука од M3-M24 у дрвеној и пластичној  кутији. 

 

Питање бр.2: 

Позиција 15 – Молим Вас да додатно појасните које су Вам бургије потребне?  

Одговор бр.2: 

Позиција 15: Потребне су бургије за метал, по 0,5 мм, а у распону од 3-15мм. 

 

Питање бр.3: 

 

Позиција 28 – Да ли је прихватљиво понудити машину са следећим техничким 

карактеристикама :  

 

Снага мотора 1900 njmaks. притисак 130 bar.maks. проток 400 l/hmaks. температура дотока  

40 ⁰С. дужина кабла 5м дужина црева 6м тежина 6,75 кг. Обим испоруке: Bosch пушка за 

високи притисак, рото и фан млазница, млазница за детарџент под високим притиском, 

чистач баште ново PC2, картон. 

Одговор бр.3: 

Понуђена спецификација за машину за прање под притиском није задовољавајућа. 
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Питање бр.4: 

 

Позиција 38 – Молим Вас да појасните да ли Вам је потребан контролник навоја или 

прецизни инструмент за мерење мањих отвора и опсег мерења?  

Одговор бр.4: 

За позицију 38 : Предмет јавне набавке на овој позицији треба да буде контролници навоја, а 

у колони опис уместо: Прецизни инструмент за мерење мањих отвора 18-150мм у кутији 

треба да стоји: Контролници навоја за метрички навој DIN 13, корака до 5мм. 
 

Питање бр.5: 

 

Позиција 40 – Молим Вас да проверите да ли је дошло до штампарске грешке обзиром да се 

клешта са оволиким опсегом не производе?  

Одговор бр.5: 

За позицију 40: Захтева се сет кљешта за “ Seger” осигураче са правом чељусти, спољашња 

која покривају мере од Ø3-180mm. 

Пример : 

- Ø 3-10mm 

- Ø 10-25mm 

- Ø 19-60mm 

- Ø 40-100mm 

- Ø 85-180mm 

Укупно 5 кљешта 

 

Питање бр.6: 

 

Позиција 41 - Молим Вас да проверите да ли је дошло до штампарске грешке обзиром да се 

клешта са оволиким опсегом не производе?  

Одговор бр.6: 

За позицију 41 : Захтева се сет кљешта за “ Seger” осигураче са правом чељусти, унутрашња 

која покривају мере од  Ø3-140mm 

Пример : 

- Ø 8-13mm 

- Ø 12-25mm 

- Ø 19-40mm 

- Ø 40-100mm 

- Ø 85-140mm 

 

Питање бр.7: 

 

Позиција 44 – Молим Вас за појашњење који Вам је опсег потребан и које су стопице у питању?  

Одговор бр.7: 

Позиција 44: Кљешта за кримповање хилзни од 0.5-2.5mm каблова 
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Питање бр.8: 

 

Позиција 49 – Молим Вас да проверите да ли је дошло до штампарске грешке обзиром да 

захтевате да одвијач буде димензије 1 мм?  

Одговор бр.8: 

Позиција 49: ознаке 1x80, односе се на следеће: 1mm(дозвољено 1.5mm) ширина врха, 

минимал укупна дужина 80 (дозвољено до 150mm). 

 

Питање бр.9: 

 

Позиција 50 - Молим Вас да проверите да ли је дошло до штампарске грешке обзиром да 

захтевате да одвијач буде димензије 2 мм?  

Одговор бр.9: 

Позиција 50: ознаке 2x100, одоси се на следеће 2 mm је ширина врха, 100mm минимална 

укупна дужина (дозвољено 150mm). 

 

Питање бр.10: 

 

Позиција 50 - Молим Вас да проверите да ли је дошло до штампарске грешке обзиром да 

захтевате да одвијач буде димензије 2 мм?  

Одговор бр.10: 

Позиција 50 : ознаке 2x100, одоси се на следеће 2 mm је ширина врха, 100mm минимална 

укупна дужина (дозвољено 150mm). 

У питању су одвијачи , електричарски за посебне намене. 

 

Питање бр.11: 

 

Позиција 52 – Молим Вас да прецизирате захтев за клешта за пломбе? Која је намена ових 

клешта, од ког су материјала прављене, облика и димензија?  

Одговор бр.11: 

Позиција 52: Користе се за пломбе пластичне или оловне, пластичне пломбе Ø 5mm. 

 

Питање бр.12: 

 

Позиција 53 – Молим Вас да појасните позицију обзиром да није познато каква је лупа 

неопходна и које су нити у питању?  

Одговор бр.12: 

Позиција 53: Потребна је расклопива преносна лупа са увећањем 8x, са мрежом и поделом од 

по 1mm, и са стакленим сочивом, мимимум Ø 20mm. 

 

Комисија за јавну набавку 


