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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ број 1
Јавна набавка мале вредности набавка алата и инвентара за техничко
колске прегледне станице и помоћне возове, ЈНМВ бр. 67/2016
Један од понуђача поставио је питања:
Питање 1: „Позиција бр. 2 Да ли је потребан ковачки чекић или чекић за камен
(мацола)? Молимо да се дозволи и чекић са дршком дужине до 80цм, како би
више понуђача могло да достави понуду?“
Одговор 1: дозвољено је да држалица буде дужине веће од 70цм - мацола.
Питање 2: „Позиција бр. 4 Молимо наведите димензију врха пробојца. Израђују се
у димензијама: 2, 3, 4, 5, 6, 8mm.“
Одговор 2: одговарајуће су димензије од 3 до 5 mm
Питање 3: „Позиција бр. 5 - 5.1 Крстасти одвијач PH1 димензије 25/87/4.5mm се
не производи по VDE стандарду DIN EN 60900, već једино са стандардном
трокомпонентном изолацијом која није изолована на 1000V. Молимо да се
дозволи и одвијач PH1 димензије 25/87/4.5mm који није по VDE стандарду DIN EN
60900. Молимо да се дозволи и одвијач PH2 димензије 100/200/6mm који није по
VDE стандарду DIN EN 60900.“
Одговор 3: крстатсти одвијач са стандардном изолацијом ће бити прихватљив,
као и одвијачи PH1 и PH2 у димензијама које нису по VDE стандарду
Питање 4: „Позиција бр. 6 - 6.5 Код ове позиције сте навели врх одвијача 1,5mm.
Одвијач са димензијама 179/295mm се производи са врхом 1,2mm.
Молимо да се дозволи да понудимо одвијач 1,2mm/175/295mm какв производе сви
реномирани произвођачи.“
Одговор 4: прихватљива је понуђена димензија
Питање 5: „Позиција бр. 7 Капацитет сечења код ових клешта је fi 2,5mm за жицу
(650N/mm2) и fи 1,8mm за жицу (1600N/mm2). Молимо да се дозволи да понудимо
и клешта са наведеним карактеристикама.“
Одговор 5: дозвољено је да понудте кљешта са наведеним карактеристикама
Питање 6: „Позиција бр. 8, 9, 10 Молимо појасните какав је облик полуге.“
Одговор 6: полуга – пајсер цеваст са пљоснатим крајем.
Питање 7: „Позиције бр. 12, 13, 14 Код ових позиција сте навели „LIFE“ профил.
LIFE профил није могућ код виљушкастог кључа, већ само на окастом делу кључа.
Такође наводите ISO 7738 то је стандард за виласто-окасте кључеве.

Молимо појасните: да ли су потребни виљушкасти кључеви (ако јесу избаците ISO
7738 i LIFE профил из техничке спецификације), ако су виласто окасти онда је то 6
димензија кључева јер је и са једне и друге стране кључа иста димензија.“
Одговор 7: потребни су нам виљушкасти кључеви тако од стандарда тако да је
сугестија прихватљива и довољно је да се позивамо на стандард JUS. K. G. 5020
Питање 8: „Позиција бр. 21 Молимо наведите која је снага апарата, то је јако
битан податак или наведите еквивалент.“
Одговор 8: опсег заваривања од 10 – 180 А, снага од 6 kW ±0.5
Питање 9: „Позиција бр. 22 Да ли су потребни само насадни кључеви или је
потребно понудити гарнитуру у кутији са ручицама, наставцима …
Молимо да се дозволи да понудимо и кључеве израђене од Хром-молибдена.“
Одговор 9: потребна нам је гарнитура са наставцима у кутији за машинско
коришћење у железничком саобраћају од нерђајућег челика на тржишту смо
чешће налазили хром-ванадијум уколико понудите хром- молибден нећемо то
сматрати маном.
Питање 10: „За сав алат се захтева да се достави сертификат о квалитету
материјала.Молимо наведите какав сертификат је потребан, јер за ручни алат не
постоји такав сертификат, осим за VDE алате где је могуће приложити VDE
сертификате. Молимо дефинишите за које се позиције односи овај сертификат и
шта је све потребно приложити уз понуду.“
Одговор 10: Када смо напоменули да тражимо сертификате пре свега смо
мислили на апарате за варење, брусилицу, потребне сертификате или
декларације о носивости носећих кајишева. За алате ће бити прихватљиве
декларације произвођача.“
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