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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 1 У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БРОЈ 25/19

Питање бр.1:
Нејасноће које желимо да отклонимо су следеће:
Ставка 1, 2 и 3 – ако имате неку шифру или информацију више, јер постоји више врста 9/43
(предња вуча, задња вуча, тимкен...)
Ставка 5 – сирена ваздушна – ако је сирена ваздушна онда нема везе са волтима и херцима
24V/300Hz/320Hz
Ставка 6 – пумпа за претакање горива 24V-који је капацитет пумпе?
Ставка 10-комплет заптивки мотора deutz F6L413-да ли је на крају шифре ознака F или V?
Ставка 11 –двогласна сирена са ниским и високим тоновима сирена за шинска возила – да ли је
електро или ваздушна?
Ставка 13 – азбестно ребрасто црево за ауспух F80- нема азбестног црева
Ставка 14 – мото сат 24 V- да ли Вам треба само сат, неке компоненте које иду на сат или цео
комплет?
Ставка 15 – прирубница диференцијала TMD 911- да ли има шифру?
Ставка 19- стоп лампа F85- не производи се већ 20 година?
Ставка 20- кочиони уметак Robel 935-302- да ли има шифру?
Ставка 21- завршни сигнал насадни лед 16x10- да ли има шифру?
Ставка 22- педала квачила TMD 911- да ли има шифру?
Ставка 24- кочиони улошци (папуче) TMD серија 911- да ли има неку шифру или ознаку?
Ставка 25- цилиндар квачила TАM- да ли има шифру?
Ставка 27, 28, 29 и 30- метлица брисача- да ли Вам требају путничке или теретне?
Ставка 43- зупчаник мењача претварача TMD robel 935-302- да ли има шифру?
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Одговор бр.1:
Ставка 1, 9/43 број 2042053
Ставка 2 и 3 написана је ознака произвођача у спецификацији
Ставка 5 сирена је електро-ваздушна (24V), наведене фреквенције су опсег фреквенције звука који
емитује
Ставка 6 капацитет - 50 l/min
Ставка 10 ознака је deutz F6L413F
Ставка 11 сирена је електро-ваздушна
Ставка 13 - црево за издувни систем дизел мотора - ребрасто, еластично, отпорно на високу
температуру
Ставка 14 само мото сат
Ставка 15 прирубница 69.27.82.57 (диференцијала)
Ставка 19 има да се нађе у радњама већ је вршена набавка истих кат.ознака saturnus 15186
Ставка 20 нема ознаке само има за који је тип машине Robel 935-302
Ставка21 нема шифре налази се по димензијама, а може и насадни Ø80 лед
Ставка 22 кат.бр 4600011130
Ставка 24 димензије 140x35x175
Ставка 25 има ознака у спецификацији
Ставка 27,28,29 и 30 -теретни програм
Ставка 43 немамо ознаку зупчаник претварача је за машину TMD robel 935-302

Комисија за јавну набавку
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