
 

Датум: 18.02.2020..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 понуда у поступку јавне набавке мале вредности „РУД ЛАНАЦ“ 1.1.67/2020, 

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

Питање: 

Postovani , molimo Vas da nam dostavite sledeca pojasnjenja za JN br. 1.1.67/2020 
  
  
01.U tehnickoj dokumentaciji za redni broj 4 naveli ste: 

4  
SPOJNICA ZA RUD LANAC 14X50  KOM  6  

Potrebno je navesti tacnu oznaku / tip spojnice koja Vam je potrebna ili kataloski prospekt / 
crtez , jer postoje nekoliko tipova spojnica za trazeni lanac 
  
02. U tehnickoj dokumentaciji za redni broj 5 naveli ste: 

5  
ZUPČASTI VENAC(Z=16) dvodelni,  za RUD lanac 14x50 

R100  
KOM  2  

Potrebno je navesti tacnu oznaku / tip zupcanika koja Vam je potreban ili kataloski prospekt / 
crtez , jer postoje nekoliko tipova zupcanika za trazeni lanac 
  
NAPOMENA: Ako se Vec pozivate na “RUD” , mozete da dostavite oznake , tipove ili izvode iz 
RUD-ovog kataloga da bi utvrdili o kojoj spojnici i lancaniku se radi pa dodajte “ili odgovarajuci” 
  
U ocekivanju Vaseg odgovora , srdacno Vas pozdravljamo 
 

Одговор: 

Odgovor na pitanje br.1: 
Spojnica za RUD lanac prema dosadašnjim oznakama je bila VK kataloški broj 54970(RUD-ov 
catalog).Sada nosi oznaku UKS kataloški broj 7909021 (RUD-ov catalog). 
 
Odgovor na pitanje br.2: 
Zupčasti venac prema RUD katalogu nosi kataloški broj 55764, i tačno je navedeno za lanac  RUD 
lanac14x50. 
 

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  
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Moramo da napomenemo da u našem postrojenju figurišu ISKLJUČIVO RUD-lanci i da može doći do 
problema prilikom ugradnje i eksploatacije, ukoliko se pojavi ponuđač koji nudi slične tipove lanaca, što je 
potencijalni ponuđač naveo u svom e-mail-u, što može da dovede do problema u eksploataciji i neželjene 
troškove. 
 
 

 Овај документ је саставни конкурсне документације. 

 

Не врши се измена конкурсне документације ни продужење рока за 

подношење и отварање понуда . 

 

Комисија за јавну набавку број  1.1.67/2020 


