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ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНОП 44/2017, бр.4 
 
 
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкам а на основу постављених питања врши се 
појашњење Конкурсне документације за набавку резервног материјала и опреме за каблове 
у отвореном поступку  по партијама, (набавка бр. 44/2017) 

 
Питање 1. Да ли оптички кабалови морају бити са арамидним влакнима или бити са стакленим 
влакнима? 

Одговор 1: Као периферни носећи (растеретни) елемент се користе арамидна влакна, што је и 
наведено у ознаци кабла. Изузетно може да буде и од другог материјала (стаклена влакна) уколико 
испуњава све техничким условима тражене карактеристике кабла. 
 
Питање 2. Да ли оптички каблови морају имати појасну изолацију од две полиестер траке (ако кабал 
испуњава све захтеване техничке карактеристике)? 
Одговор 2:. Каблови морају да имају појасну изолацију од полиестер траке. 

 
Питање 3. Да ли омотач оптичког кабла од полиетилена мора бити дебљине 2,1 мм или могу бити 
мање дебљине? 
 

Одговор 3: Прихватљиве су и нешто мање дебљине омотача оптичког кабла, уколико испуњава све  
техничким условима тражене карактеристике. 
 
Питање 4. Да ли оптички каблови морају имати влакна по стандарду G.652 ili G.655? 

 
Одговор 4: Сва влакна морају да буду по стандраду G.652D. 
 

Питања 5. за Партију                                                                                   Одговори 5.За Партију 5 
 

Р.Б. Назив добра  

1. 
Термоскупљајућа цев са лепком 12/4 дужине 1m 
 Da li je umesto tražene dimenzije prihvatljiva dimenzija 12/3? 

прихватљива 
 

2. 

Термоскупљајућа цев са лепком 20/7 дужине 1m  
Da li bi umesto tražene dimenzije bila prihvatljiva jedna od sledeće 
dve dimenzije:16/5 i 22/6? Ukoliko bi bila prihvatljiva koja od 
ponuđenih alternativa bi više odgovarala ? 

Прихватљива 
је цев 

димензија 22/6 

3. 
Термоскупљајућа цев са лепком 25/10 дужине 1m  
Da li je umesto tražene dimenzije prihvatljiva dimenzija 28/6? 

прихватљива 
 

4. 
Tермоскупљајућа цев са лепком 25/12,5 дуж. 1m  
Da li je umesto tražene dimenzije prihvatljiva dimenzija 28/6? 

прихватљива 
 

5. 
Tермоскупљајућа цев са лепком 30/8 дужине 1m   
Da li je umesto tražene dimenzije prihvatljiva dimenzija 33/8? 

прихватљива 
 

6. 
Tермоскупљајућа цев са лепком  30/15 дуж. 1m  
 Da li je umesto tražene dimenzije prihvatljiva dimenzija 33/8? 

 

7. Tермоскупљајућа цев са лепком 33/8 дужине 1m прихватљива 



 

 

 

8. 
Термоскупљајућа цев са лепком 35/13 дужине 1m  
Da li je umesto tražene dimenzije prihvatljiva dimenzija 40/12? 

прихватљива 
 

9. 
Термоскупљајућа цев са лепком 42/16 дужине 1m  
Da li je umesto tražene dimenzije prihvatljiva dimenzija 40/12? 

прихватљива 
 

10. 
Tермоскупљајућа цев са лепком 50/16 дужине 1m  
Da li je umesto tražene dimenzije prihvatljiva dimenzija 55/16? 

прихватљива 
 

11. 
Термоскупљајућа цев са лепком 80/32 дужине 1m  
Da li je umesto tražene dimenzije prihvatljiva dimenzija 85/25? 

прихватљива 
 

12. 
Термоскупљајућа цев са лепком 100/42 дужине 1m Da li je 
umesto tražene dimenzije prihvatljiva dimenzija 115/34? 

прихватљива 
 

13. 
Термоскупљајућа цев са лепком 128/38 дужине 1m Da li je 
umesto tražene dimenzije prihvatljiva dimenzija 140/42? 

Није 
прихватљива 

 

14. 
Tермоскупљајућа цев са лепком SMOE 8152 
Na koju odnosno kakvu cev se misli, koja joj je primena i koja je 
tražena dimenzija? 

Позиција је 
термоскуп. 
спојница 

SMOE 8152 
 

15. 
Термоскупљајући бужир са лепком 9/3 дужине 0,6 m Da li je 
umesto tražene dimenzije prihvatljiva dimenzija 12/3 i da li bi bilo 
prihvatljivo da se isporuči u dužini od 1 m? 

прихватљива 
 

16. 
Термоскупљајући бужир са лепком 6/2 дужине 0,6 m Da li je 
umesto tražene dimenzije prihvatljiva dimenzija 8/2 i da li bi bilo 
prihvatljivo da se isporuči u dužini od 1 m? 

прихватљива 
 

17. 
Термоскупљајућа спојница 250 43/8-200 
Da li je umesto tražene dimenzije prihvatljiva dimenzija 550 43/8-
200? 

прихватљива 
 

18. 
Термоскупљајућа спојница 250 43/8-300  
Da li je umesto tražene dimenzije prihvatljiva dimenzija 550 43/8-
350? 

прихватљива 
 

19. 
Термоскупљајућа спојница 250 43/8-350 
Da li je umesto tražene dimenzije prihvatljiva dimenzija 550 43/8-
350? 

прихватљива 
 

20. Термоскупљајућа спојница 550 43/8-200   

21. Термоскупљајућа спојница 550 75/15-500  

22. 
Термоскупљајућа спојница 550 75/15-600 
Da li je umesto tražene dimenzije prihvatljiva dimenzija 550 75/15-
650? 

прихватљива 
 

23. Термоскупљајућа спојница 550 92/25-650  

24. 
Термосупљајућа  капа TSKL 48/22 
Da li je umesto tražene dimenzije prihvatljiva dimenzija 55/25? 

Није 
прихватљива 

 

 
Питање 6 U konkursnoj dokumentaciji je navedeno da je za partije 2-5 potrebna referenca u iznosu od 5 

miliona za prethodne 3 godine, što tumačimo da je u zbiru potrebno 5 miliona nezavisno koliko po 

pojedinačnoj partiji a onda ste u odgovoru na pitanje od 25.09. naveli da je za partiju 5 potrebna referenca 

od 1 milion. Molimo navedite i za ostaje partije 2-4. 

Одговор 6: Дата је измена Конкурсне документације Број: 17/17 –2912/1од 27.09.2017 
 
Питање 7 Kao dokaz reference naveli ste da se dostavlja Ugovor i/ili računi, da li dostavlja i ugovor i računi 

ili jedno od ovo dvoje? 

Одговор 7: Као доказ достављају се уговори са спецификацијом испоручених добара  или рачуни . 

 

Питање 8 Zahtevali ste dostavljanje bilansa stanja i uspeha, ali niste naveli za koju godinu? Samo za 

2016.? 

Одговор 8: Сва тражена документа су за  последње три обрачунске  године( 2014,2015,2016) 

 

Питање 9 Na strani 33 konkursne dokumentacije naveli ste da je za pozicije 2-6 iz partije 3 potrebno 

dostaviti potvrdu ovlašćene firme da je proizvod usklađen sa standardima-šta podrazumevate pod ovom 

potrebom, atest proizvoda?! 
 



 

 

Одговор 9: Како је наведено потребан је Атест за производ односно потврда овлашћене установе 

да нуђено добро  у свему задовољава услове наведених стандарда.  

 

 Питање 10 Takođe na strani 33 tražili ste da se za pozicije 2-6 iz partije 3 dostavi potvrda da je 

isporučivana ova vrsta dobara, to ćemo Vam svakako dostaviti kroz referentnu potvrdu, d ali je to u redu ili je 

potrebna još neka posebna potvrda? 

 

Одговор 9: Није потребна посебна потврда, прихватљиво је да понуђач достави и комисијске 

записнике о успешном техничком пријему наведених добара од стране крајњег корисника.  

 

Питање 11    Partija 4, pozicija 23-smatramo da ste pogrešili u definisanju ovog proizvoda jer traka ne može 

u isto vreme biti i PVC i samovulkanizirajuća, ili je jedno ili drugo.  Molimo proverite. Najpoznatija 

samovulkanizirajuća traka W963 za koju smatramo da Vam treba je u dimenziji 19x0,76x9 m ili 25x0,76x9 m, 

a PVC traka najpribližnija Vašim dimenzijama je na primer F/R traka dimenzija 38x0,18x20 m. 

 

Одговор 11: Може се понудити самовлканизирајућа трака димензија 25x0,76x9 м, али тако да се за 

једну тражену понуде три, како би се испоштовала тражена дужина. 

 

Питање 12    Partija 4, pozicija 29- Da li je potrebno 13 komada ili 13 pakovanja vezica. 

 

Одговор 12: Тражена количина је 13 паковања од 100 комада како је и наведено. 

 

                                                                        КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


