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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 1  

за јавну набавку мале вредности-Средства за снегоборбу, по партијама 

јавна набавка број 66/19 

 

 

ПИТАЊЕ БР. 1:  
Партија 2. Алати и делови алата-редни број 2. Држаља за будак/пијук/крамп. У 

техничкој спецификацији навели сте дужину дршке од 120 cm, а она се производи у 

дужини од 90 cm. Молимо Вас за измену конкурсне документације. 

Одговор број 1: Наручилац је уважио примедбе потенцијалног понуђача и извршиће 

измене конкурсне документације. 

 

ПИТАЊЕ БР.2: Редни број 3. Гребло метално са држаљом. У техничкој 

спецификацији тражите дужину дршке од 160 мм, а она се производи у дужини од 110 

cm. Молимо Вас за измену конкурсне документације.  

Одговор број 2: Наручилац је уважио примедбе потенцијалног понуђача и извршиће 

измене конкурсне документације. 

 

Питање број 3:Партија 3. Алкохол-рафинисани алкохол тражили сте у паковању 

амбалажа од 1 литар, а пошто произвођачи имају забрану стављања у промет- продају 

паковања од 1 литар, зарад злоупотребе продаје рафинисаног 96% алкохола молимо 

Вас да ставите распон паковања од 2 - 5 литара и измените конкурсну документацију. 

Одговор број 3: Наручилац остаје при условима из конкурсне документације. 

  

Питање број 4: 

Партија 4. Спрејеви- За наведене бројеве техничке спецфикације за Партију број 4- 

Спрејеви тражили сте паковање од 200 мл. ( Редни број 1. Спреј контакт; Редни број 2. 

Спреј одмрзивач, Редни број 3. Старт спреј и Редни број 4. Спреј WD-40. 

).Контактирали смо све увознике тражених добара и добили информацију да већина 

спрејева је у већем паковању и да нико не може да гарантује да ће имати за испоруку 

тражено паковање од 200 мл до момента потписивања Уговора. 

Молимо Вас да зарад сигурне испоруке ставите паковање од МИНИМУМ 200 МЛ и 

дате измену конкурсне документације 

 

Одговор број 4: Наручилац остаје при условима из конкурсне документације  

 

 

Комисија за јавну набавку 


