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ПРЕДМЕТ: Питањa-Одговори бр. 1 

( набавка лежајеви осовински ЈНМВ 90/18 ) 

 

 

Потребно је јасније дефинисати: 

 
1.       У поглављу III, у оквиру СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 1, 

на поз. 2 Наручилац захтева “Лежај 31312М 74 74 942C”. 

 

Молимо Наручиоца да прецизно и једнозначно дефинише значење суфикса М 74 74 942C 

јер он не представља део стандардне ознаке лежајева, како би омогућио понуђачима да 

доставе прихватљиве понуде у складу са чл. 61 ЗЈН. 

 

2.       У поглављу ИИИ, у оквиру СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 

1, на поз. 4 Наручилац захтева “Лежај НNU2210Е ТВП2”. 

 

Наручилац у оквиру исте тачке такође захтева следеће: “Наведена добра треба да 

задовоље следеће техничке карактеристике: ... 3) Димензије цилиндрично-ваљкастих 

лежајева (NU 2318, NJ 2318, NU 2306, NU 2210) које обезбеђују унутрашњи зазор (ДИН 

5412-1) треба да омогуће повећан унутрашњи зазор у класи Ц3. ... 4) Цилиндрично-

ваљкасти лежајеви треба да буду испоручени са месинганим кавезима ”. 

 

Ознака лежаја NU 2210Е TVP2 подразумева нормалан зазор (C0) и полиамидни кавез 

(TVP2) што је супротно горе наведеном захтеву Наручиоца да сви цилиндрично-ваљкасти 

лежајеви треба да имају повећани радијални зазор у класи C3 и да буду испоручени са 

месинганим кавезом. 

 

Молимо Наручиоца да прецизно и једнозначно дефинише ознаку лежаја на поз. 4 у 

Партији 1 и усагласи је са наведеним захтеваним техничким карактеристикама, како би 

омогућио понуђачима да доставе прихватљиве понуде у складу са чл. 61 ЗЈН. 
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Одговори: 
Одговор на питање бр.1: 

У поглављу III, у оквиру СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 1, на 

поз. 2, захтеван је  “Лежај 31312М 74 74 942C”. У питању је стандардна изведба лежаја, за 

чију набавку је довољна ознака 31312, без наведених суфикса, који чине интерну ознаку 

самог произвођача.  Као материал за кавезе може се употребити челични лим или месинг. 

Лежајеве испоручити са стандардним аксијалним унутрашњим зазором. Димензије датог 

лежаја (у мм), које треба да одговарају нормалним толеранцијама,  дате су у каталогу 

произвођача.  

 

Одговор на питање бр.2: 

У питању је грешка.  Спецификација техничких карактеристика ( повећан унутрашњи зазор  у 

класи C3 ) које су наведене у ставкама 3)  односе се само на лежајеве NU 2318, NJ 2318 и 

не односе се на преостала два лежаја  NU 2306 и  NU 2210  за које се захтева нормални 

зазор лежајева . Такође, карактеристике наведене у ставци 4)  се односе на лежајеве NU 

2318, NJ 2318 и NU 2306 које треба испоручити са месинганим кавезима, а не односе се на 

лежај  NU 2210Е TVP2 који треба испоручити са раније наведеним полиамидним кавезом. 
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