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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ број 1 

Јавна набавка мале вредности резервних делова за ЖАТ-Ц-централе   
набавка бр. ЈНМВ 37/18 

 

Потенцијални Понуђач је поставио питања и у целости их наводимо: 
 
Питање 1:  
1. Posto smo saradjivali sa vama davne 2014 godine, a nismo u periodu 2015-2017 isporucivali 
dobra primerena predmetu nabavke, molimo Vas da izmenite konkursnu dodate ili 2018 do dana 
objavljivanja ili prosirite na period i na 2014.godine. 

 
Одговор Комисије:  
Неће бити измена Конкурсне докуметнације по овом предлогу. 
 
Питање 2:  
2. Pozicije 27-29: Grafitne cetkice pored dimenzija molim vas da pojasnite od kog 
materijalu se izradjuju cetkice, kako dokazujemo da je to ono sto se trazi? 
 
Одговор Комисије:  
Позиције 27-29: Графитне четкице се израђују од графита, а произвођач гарантује 
за састав и израду исте. 
 
Питање 3:  
3. Pozicije 30-32: Cetke za pranje biraca, molim jos neke podatke od kog su materijala, 
kojih dimenzija (duzina, sirina,visina), da li su sa nosacem ili bez nosaca? 
 
Одговор Комисије:  
Позиције 30-32: Четке за прање бирача треба да буду меке, тражене ширине, са 
носачем. Сличне су тзв. фарбарским четкама. 
 
Питање 4:  
4. Pozicija 34: Benzin za ciscenje medicinski , molim hemijsko jedinjenje kako bismo 
porucili od dobavljaca, kao i to da li potrebno neko ovlascenje za promet derivatima? 
 
Одговор Комисије:  
Позиција 34: Медицински бензин је сличног састава бензина који служи као погонско 
гориво, само прочишћен од сумпора, олова и других ствари које би могле бити 
отровне, без додатака боје. Служи за чишћење и одмашћивање масних површина. 
 
Питање 5:  
5.  Zasto se u specifikaciji kao i u tehnickim uslovima na više mesta spomnje pozicija 1, 
molim to da izmenite. 



 

 

 
Одговор Комисије: 
Свуда уз „позиција 1“ стоји и опис позиције. Неће бити измена конкурсне 
документације. 
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