
 

 

Датум: 29.03.2019.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 отвореном поступку јавне набавке „РЕЗНИ АЛАТИ И АБРАЗИВНИ 

ПРОИЗВОДИ “ број 1.1.20/2019 , Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним 

набавкама, објављује одговор. 

 

 

 

Питање 1: 

 

PARTIJA 1  

 

Kod svih dimenzija burgija DIN 345 stavili ste JUDS KD3.023 što odgovara Din-u 346. DIN 345 je 

JUS KD3.022. Šta treba ponuditi DIN 345 ili 346? 

 

PARTIJA 2 

 

Pozicija 14 - molim vas da navedete dimenziju lepeza 

Pozicija 17 - molim vas da navedete širinu brusne trake 

Pozicija 24 - molim vas da navedete širinu brusne trake 

Pozicija 25 - molim vas da navedete širinu brusne trake 

Pozicija 28 - molim vas da navedete širinu brusne trake 
 

Одговор 1: 

 

Партија 1: 

 

Треба понудити бургије по стандарду DIN 345 (SRPS K.D3.022.) . 

Врши се измена конкурсне документације,  у  Обрасцу 1.1   тако што се на следећим 

позицијама мења ознака стандарада  из  SRPS K.D3.023 у SRPS K.D3.022.  : 

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                   енергије и флуида и пружање услуга 
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50,153,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,18

9,190,191,192,194,195,196,220,221,222. 

 

Партија 2: 

 

Димензије назначених позиција су дефинисане у табели техничке спецификације . 

 

 

Питање 2: 

 

PARTIJA 1  

 

Pozicija 216, 217 , 218 i 219 - Tražena je burgija DIN338. Burgije DIN 338 se rade do fi 20mm. Da 

li je prihvaljivo da se za ove dimezije ponudi DIN 345? 
 

 

Одговор 2: 

 

Партија 1: 

 

Врши се измена конкурсне документације,  у  Обрасцу 1.1   тако што се   на позицијама 216, 217 , 

218 и 219 стандард  DIN 338 мења  стандардом DIN 345. 

 

 

 

 

Овај документ је саставни део конкурсне документације. 

 

Врши се измена конкурсне документације и   продужење рока за 

подношење понуда на 05.04.2019.године до 12:30. 

 

 

Комисија за јавну набавку број  1.1.20/2019  


