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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 

Факс: +381 11 362 0094 

ЖАТ: 423 

e-mail: nabavka@infrazs.rs  

Број: 17/2017 - 1834 

Датум: 31.07.2017. год 

 

 

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

ВРЕДНОСТИ БРОЈ 62/2017  

 

 

Питање бр.1: 

 

у тендерској документацији Јн бр 62/2017 ауто гуме 

у спецификацији ауто гума зимске 

под редним бројем 6.сте написали димензију пнеуматика 77.50R16 

молим вас да појасните о каквој је гуми реч. 

 

Одговор бр.1: 

Одговор на питање бр.1 за јавну набавку мале вредности број 62/2017,  дат је у питањима и 

одговорима број 1, објављеним на порталу јавних набавки 28.07.2017.год. под шифром 

1572015. 

 

Питање бр.2: 

У  тендерској документацији Јн бр62/2017 ауто гуме 
 

За позицију 6. Летње гуме пише 77.5р16-гума таква непостоји 

За позицију 8.летње гуме 145/70р15 за које је то возило- по нашим сазнајима непостоји  

За позиције 10. Летње гуме 155/70р13 м+с и 11.летње гуме 155/70р13 

То је иста гуме 

Питање да ли се за димензију  155/70р13 м+с мислило на зимску гуму јер она има ознаку м+с 

Или су летње гуме и под тачком 10 и 11 само једне да имају м+с а друга да нема м+с 

 

За позицију 18.летње гуме 185/70р16ц димензија по насим сазнајима непостоји 

Нека провере да није 185/75р16ц 
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Одговор бр.2: 

У спецификацији летњих гума на позицији 5 тражи се димензија 155/70R13 у количини од 10 

ком. летњих гума. 

У спецификацији зимских гума на позицији 10 тражи се димензија 155/70 R13 (m+s) у 

количини од 8 ком. а на позицији 11 тражи се димензија 155/70 R13 у количини од 4 ком. 

За преостале димензије одговор је наведен у питањима и одговорима број 1, објављеним на 

порталу јавних набавки 28.07.2017.год. под шифром 1572015. 

 

Питање бр.3: 

Поштовани, у ЈН бр. 62/2017 сте евидентирали Измене и допуне бр.1 од 28.07 које су на 

Вашем порталу у ПДФ формату које није могуће преузети! О чему се ради? 

Одговор бр.3: 

Дошло је до техничке грешке, исправљена је,  сада је могуће неометано преузимање. 

Питање бр.4: 

Молимо да усагласите количине са Обрасца структуре цене на страни 31 и 32 конкурсне 

документације са количинама Техничке спецификације на страни 33 конкурсне 

документације. 

Одговор бр.4: 

Обзиром да је дошло до грешке у куцању количина у Техичкој спецификацији она ће бити 

исправљена и налазиће се у изменама и допунама бр.2 конкурсне документације. 

 

 

 

 


