
 

Датум: 13.02.2017. 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са 

припремањем понуде 

     По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези 

са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет добра, 

Резни алати и абразивни производи, редни број јавне набавке 1.1.20/2017, Наручилац у 

складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 

ПИТАЊА:  

1. Партија 1,Позиције 47-64 бургије DIN 345 .Тражили сте бургије  DIN 345 HSSG 

.Ознака  G значи брушена изведба . Није уобићајено да се ове бургије раде 

брушеном изведбом  . Да ли се могу понудити спир.бургије DIN 345 HSS без 

ознаке G (брушена)  

2. Партија 1,Позиција 88 Лист тестере REMS шифра није добро дефинисана .Под 

шифром бр.56001 не постоји ни један артикал .Молимо Вас да дефинишете тачно 

шта желите да се понуди (тачну шифру артикла)  

3. Партија 1,Позиција 90 шпиц за бушилицу 400 Makita . Молимо Вас да ближе 

дефинишете тражени артикал. Да ли се ради о алату SDS+ или SDS max? Шта 

значи F18 Makita.   

4. Партија 2, Позиција 8 и 9 шмиргла на корунд платну није дефинисана ширина 

шмиргле. Молимо да дефинишете ширину шмиргле . 

5. Партија 2, Позиција 47 нису дефинисане димензије лепезе . молимо Вас да то 

дефинишете . 

6.  Партија 2, Позиција 4, Није дефинисана ширина корунд платна . Молимо да то 

дефинишете. 

7. Партија 2 , Позиција 16 ,шта значи брусна паста 2/1 комплет ? значи ли то да се 

нуди комплет од пасте I и  II . 

    ОДГОВОРИ  на питања: 

1. Партија 1,На позицијама od 47-64  ,могу се понудити спир.бургије DIN 345 HSS 

без ознаке G .    

2. Партија 1,Позиција 88 се мења и уместо „Лист за тестеру  REMS Art broj 56001 

l140mm list 2"/3.2“  стоји REMS специјални лист за тестеру 2"/3.2 140 mm 

арт.бр.561001   
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3. Партија 1,Позиција 90 се мења и уместо „Шпиц за бушилицу 400 SDS f 18 

Makita“ стоји Шпиц за бушилицу 400 SDS+  

4. Партија 2, Позиција 8 и 9- шмиргла на корунд је ширине 116 mm  

5. Партија 2, Позиција 47- Брусна лепеза P40 Ø115 за осовину  Ø6 – за малу 

брусилицу  

6. Партија 2, Позиција 4- Шмиргла на корунд платну P80 ширине 116 mm  

7. Партија 2 , Позиција 16-Брусна паста 2/1 комплет значи да се нуди комплет од 

пасте I и  пасте II . 

Врши се измена  конкурсне документације и продужење рока за подношење понуда  . 
 

                                                            

     Комисија за јавну набавку број  1.1.20/2017 


