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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА  

у вези конкурсне документације за јавну набавку добара – опрема 

за ситан инвентар за монтажу и сервис клима 

ЈНМВ 14/2016 

 

Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe  добара – опрема за ситан 

инвентар за монтажу и сервис клима 

 

Путем е - maila 26.04.2016. године примили смо допис, којим 

заинтересовано лице  тражи  појашњење у вези Конкурсне документације за  

набавку  услуга – сервис клима уређаја,  и то: 

 

Питање: 
 

1. Артикал под редним бројем 23. Одвијач са ТР профилом и рупицом. Да ли 

се мисли на ТX профил са рупицом (код произвођача не постоји ознака ТР), 

ако се мисли, нема ТX и не постоји уложак који сте навели за 7 делова 

изражених од полиетиленске пене? 

2. Да ли могу дрвене мердевине са 5 газишта, висине 185cm? 

 
  На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/2015) Наручилац даје додатне информације 

/појашњење: 

 

Одговори: 

 

1. Дактилографска грешка код артикла под редним бројем 23. Мисли се на 

ТX профил са рупицом. По сазнањима Наручиоца, постоји ТX 40, у 

гарнитури од 7 одвијача, различитих димензија, као и уложак, како је и 

захтевано Техничком спецификацијом.  

2. У конкурсној документацији, у делу техничке спецификације је 

наведено: ДРВЕНЕ МЕРДЕВИНЕ са по 5 газишта на свакоj страни . 

Висина мeрдeвина од 200 цм до 210 цм. Понуђена добра морају у 

потпуности одговарати захтевима Наручиоца, садржаним у техничкој 

спецификацији. 

 

Додатне информације/појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о 

јавним набавкама, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца у року од три дана од дана пријема захтева. 
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