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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 1  

за јавну набавку мале вредности алата за енергетичаре КМ 25KV, 50Hz 

јавна набавка број 73/19 

 
 

ПИТАЊЕ БР. 1: Поз. бр. 2 Електро вибрациона бушилица... Питање: Поштовани, није 

нам познат ни један произвођач производа наведених карактеристика, можда је у 

питању иштампарска грешка, стога Вас питамо да ли је прихватљиво понудити 

производ који задовољава све тражене карактеристике са бројем обртаја у празном 

ходу 0-1200/0-3400 o/min? 

 

ОДГОВОР БР. 1: Уколико су испуњени остали технички захтеви из конкурсне 

докуметације, за нараучиоца је прихватљив производ са предложеним бројем обртаја у 

празном ходу. Наручилац ће извршити измене конкурсне документације. 

 

ПИТАЊЕ БР. 2: Поз. бр. 4 Сет ударних насадних кључева... Питање: Поштовани, није 

нам познат ни један произвођач производа наведених карактеристика, можда је у 

питању и штампарска грешка, стога Вас питамо да ли је прихватљиво понудити 

производ који задовољава све тражене карактеристике са висином до 80mm? 

 

ОДГОВОР БР. 2: Уколико су испуњени остали технички захтеви из конкурсне 

докуметације, за нараучиоца је прихватљив производ са предложеном висином. 

Наручилац ће извршити измене конкурсне документације. 

 

ПИТАЊЕ БР. 3: Поз. бр. 9 Сечице... Питање: Поштовани, није нам познат ни један 

произвођач производа наведених карактеристика, можда је у питању иштампарска 

грешка, стога Вас питамо да ли је прихватљиво понудити производ који задовољава 

све тражене карактеристике капацитета сечења: пиано (клавир) жица до Ø3,8mm, тврда 

жица Ø4,0mm и средње тврда жица Ø5,6mm? 

 

ОДГОВОР БР. 3: Уколико су испуњени остали технички захтеви из конкурсне 

докуметације, за нараучиоца је прихватљив производ са предложеним капацитетом 

сечења. Наручилац ће извршити измене конкурсне документације. 
 
 

ПИТАЊЕ БР. 4: Поз. бр. 11 Роцангле велике 2” ... Питање: Поштовани, није нам 

познат ни један произвођач производа наведених карактеристика, можда је у питању 

иштампарска грешка, стога Вас питамо да ли је прихватљиво понудити производ који 

задовољава све тражене карактеристике и дужине до 580mm? 

 

ОДГОВОР БР. 4: Наручилац у свему остаје при захтевима из конкурсне 

документације јер постоји производ са захтеваним карактеристикама. 

 



 

 

 

ПИТАЊЕ БР. 5: Поз. бр. 21 Момент кључ... Питање: Поштовани, није нам познат ни 

један произвођач производа наведених карактеристика, можда је у питању 

иштампарска грешка, стога Вас питамо да ли је прихватљиво понудити два момент 

кључа  који задовољавају све тражене карактеристике опсега од 20-100Nm i 40-200Nm? 

 

ОДГОВОР БР. 5: Уколико су испуњени остали технички захтеви из конкурсне 

докуметације, за нараучиоца је прихватљив производ опсега од 20-100Nm, док 

производ опсека 40-200Nm није прихватљив за нараучиоца јер излази из траженог 

опсега. Наручилац ће извршити измене конкурсне документације. 

 

ПИТАЊЕ БР. 6: Поз. бр. 24 Маказе за арматуру веће... ... Питање: Поштовани, није 

нам познат ни један произвођач производа наведених карактеристика, можда је у 

питању иштампарска грешка, стога Вас питамо да ли је прихватљиво понудити 

производ који задовољава све тражене карактеристике са ручкама изолованим 

двокомпонентним рукохватима и капацитетом сечења HRC 19 – Ø13mm, HRC 40 – 

Ø10mm i HRC 48 – Ø9mm? 

 

ОДГОВОР БР. 6: Уколико су испуњени остали технички захтеви из конкурсне 

докуметације, за нараучиоца је прихватљив производ са ручкама изолованим 

двокомпонентним рукохватима и капацитетом сечења HRC 19 – Ø13mm, HRC 40 – 

Ø10mm i HRC 48 – Ø9mm. Наручилац ће извршити измене конкурсне документације. 

 

ПИТАЊЕ БР. 7: Поз. бр. 34 Лед рефлектори... Питање: Поштовани, није нам познат 

ни један произвођач производа наведених карактеристика, можда је у питању 

иштампарска грешка, стога Вас питамо да ли је прихватљиво понудити производ са 

карактеристикама: Рефлектор акумулаторски са мин. 12 LED диода велике јачине, 

отпоран на ударце, глава ротирајућа за мин. 240°, интегрисани жлебови за 

хоризонтално и вертикално качење, јачина светла мин. 3000 lumena (подесива у 3 

нивоа), могућност напајања на батерије 18V и AC 220V/50Hz, аутономија мин. 8h, 

индикатор напуњености батерије, ручке за лакше ношење ? 

 

ОДГОВОР БР. 7: Производ који се захтева конкурсном документацијом је за спољну 

монтажу на тешким моторним дрезинама за одржавање контактне мреже сталног 

напона од 12V, па није могуће да буде преносан и са батеријом.  

 

 

 

Комисија за јавну набавку 


