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Датум: 05.04.2018.године

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 „РАЗНИ
РУЧНИ АЛАТИ “, редни број јавне набавке 1.1.21/2018, Наручилац у складу са чланом 63.
Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

Питање 1:
Molimo Vas za sledećem pojašnjenjima
PARTIJA BR.2-BUŠILICE I BRUSILICE
Pozicija br.1
U okviru ove pozicije navedeno je da snaga bude do P=330W.
Proveravajući kod svih poznatih proizvođača ove vrste opreme NE POSTOJE brusilice
koje ispunjavaju tražene kriterijume i čija je snaga do 330W.
Snaga ovih brusilica kod svih proizvođača je cca 400-450W.
Molimo Vas da usaglasite tražene karakteristike sa postojećim modelima kako bismo mogli da Vam
dostavimo prihvatljivu ponudu ?

Pozicija br.5
U okviru ove pozicije traženo je da brusilica poseduje "VIBRATION CONTOL SISTEM".
Molimo Vas da precizirate šta podrazumevate pod ovim,s obzirom da postoji sledeće:
a)kod brusilica preko 1000-1100W -kao antivibracioni sistem postoji pomoćna antivibraciona ručka
S obzirom da je tražena brusilica snage 720W-ona NEMA NIKAKAV OBLIK ANTIVIBRACIONOG
SISTEMA.
Molimo Vas za ovaj deo usaglasite sa postojećim artiklima?
Pozicija br.6
U okviru ove pozicije traženo je da brusilica poseduje "VIBRATION CONTOL SISTEM".
Molimo Vas da precizirate šta podrazumevate pod ovim,s obzirom da postoji sledeće:

a)kod brusilica 2000W i više -kao antivibracioni sistem postoji pomoćna antivibraciona ručka
b)kod brusilca PREKO 2200W-kao antivibracioni sistem postoje varijante i sa glavnom i sa pomoćnom
antivibracionom ručkom
Molimo Vas da precizirate kakav tip brusilice odnosno antivibracionog sistema treba da poseduje tražena
bruisilica?
Takođe Vas molimo za informaciju da li je prihvatljivo ponuditi brusilicu koja ima 6600 rpm i koja

Одговор 1:
Позиција бр.1.
Истраживајући тржиште дошли смо до података да се брусилице стандардне верзије раде од
240 W , тако да остајемо при дефинисаним техничким карактеристикама .
Позиција бр.5.
Техничком спецификацијом је тражено да брусилица поседује "VIBRATION CONTOL SISTEM".
Ако га нема у основној верзији неопходно је урачунати у цену као додатну опрему .
Позиција бр.6.
Техничком спецификацијом је тражено да брусилица поседује "VIBRATION CONTOL SISTEM".
Истраживајући тржиште дошли смо до података да има произвођача који раде брусилице преко
1000 W са помоћном и главном антивибрационом ручком .
Тако да је потребно понудити брусилицу са помоћном и главном антивибрационом ручком .

Не врши се измена и допуна конкурсне документације и продужење рока за подношење
понуда .

Комисија за јавну набавку број 1.1.21/2018

