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Предмет: додатнe информације или појашњења бр.2-П2 у вези са
припремањем понуде за јавну набавку добара - потрошни материјал, алат и резервни
делови за рад мајсторских радионица и алат за одржавање комуникационог система,
обликоване по партијама од 1 до 4 - за Партију 2. - Aлат за рад мајсторских
радионица – ЈН ОП 25/2013
Дана 22.10.2013.године примили смо 2 mail-а којим заинтересовано лице
тражи додатне информације у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара потрошни материјал, алат и резервни делови за рад мајсторских радионица и алат за
одржавање комуникационог система, обликоване по партијама од 1 до 4
- за
Партију 2. - Aлат за рад мајсторских радионица – ЈН ОП 25/2013, у оквиру којег су
постављена следећа питања:
1.Столарска радионица:
-Позиција 1 - тражите трометар ширине мерне траке 2 цм, по нашем сазнању
не постоји тражена ширина већ се сви двометри и трометри израђују у ширини од 16
мм, да ли може да се понуди трометар те ширине?
-Позиција 2 – тражите петометар ширине мерне траке 2,5 цм, по нашем
сазнању не постоји стражена ширина већ се сви петометри израђују у ширини од 19
мм, да ли се може понудити петометар те ширине?
2.Зидарско – керамичарска радионица:
-Позиције 3 и 4 - да ли под великим подразумевате SDS-MAX прихват?
-Позиција 7 – шта подразумевате под обичним клештима?
-Позиција 9 – тражите трометар ширине мерне траке 2 цм, по нашем сазнању
не постоји тражена ширина већ се сви двометри и трометри израђују у ширини од 16
мм, да ли се може понудити трометар те ширине?
-Позиција 10 – тражите петометар ширине мерне траке 2,5 цм, по нашем
сазнању не постоји тражена ширина већ се сви петометри израђују у ширини од 19
мм, да ли се може понудити петометар те ширине?
-Позиција 21 – да ли се под малом дијамантском шајбном подразумевате
димензију ǿ115?
3. Браварска радионица:
-Позиција 1 - која је дужина турпије потребна?
4.Електричарска радионица:
-Позиција 2 – које величине треба сет да садржи?
-Позиција 3 – да ли под унимером са клештима подразумевате ампер клешта?
-Позиција 4 и 5 - које величине трба да садрже сетови?
-Позиција 16 – да ли под испитивачем напона са индукцијом подразумевате
класичну глинерицу до 230V?

На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12) Комисија за јавну набавку припремила је додатне
информације или појашњења:
1.Столарска радионица:
-Позиција 1:може се понудити трометар 16мм.
-Позиција 2:може се понудити петометар ширине 19мм.
2.Зидарско – керамичарска радионица:
-Позиције 3 и 4:подразумева се SDS-MAX прихват.
-Позиција 7:клешта комбинована, специјални алатни челик,ручке обложене.
-Позиција 9:може се понудити трометар ширине 16мм.
-Позиција 10:може се понудити петометар ширине 19мм.
-Позиција 21:подразумева се димензија ǿ115.
3. Браварска радионица:
-Позиција 1:турпија за дрво са дршком,полуфина,дужина турпије заједно са
дршком до 300мм.
4.Електричарска радионица:
-Позиција 2:сет цевастих кључева треба да садржи кључеве димензија
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22мм.
-Позиција 3:подразумевају се ампер клешта.
-Позиција 4 и 5:
-4:сет треба да садржи 6 величина глава шрафцигера:PH0, PH1, PH2,
PH3, PH4, PZ0. Могућа је испорука појединачних шрафцигера одговарајућих величина
( не мора бити у једном паковању).
-5: сет треба да садржи 6 величина глава шрафцигера:0,4x2,5; 0,5x3,0;
0,8x4,0; 1,0x5,5; 1,2x8,0; 1,6x10,0. Могућа је испорука појединачних шрафцигера
одговарајућих величина ( не мора бити у једном паковању).
-Позиција 16:ипитивач напона (глинерица) 220-250V.
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/12) Наручилац доставља одговор у писаном облику занитересованом
лицу и истовремено ту информацију објављује на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs.
Јелена Шкорић, члан Комисије

