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ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 у поступку јавне набавке добра Ручни и приручни и баштенски алат 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-01-29/2017 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересована  лица у поступку јавне набавке: Ручни и приручни и баштенски алат                                           

бр. ЈН: 01-01-29/2017, у фази пре истека рока за подношење понуда, истог  дана, 04.09.2017. обратила су 

се  електронском поштом са захтевима за појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев за 

појашњењем првог заинтереованог лица заведен је под бројем 01-01-29/2017-6. Друго заинтересовано лице 

упутило је два захтева за додатним појашњењем који су истог дана када су и упућени, 04.09.2017. заведени 

под бројевима 01-01-29/2017-7 и 01-01-29/2017-8. 

 

  

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА: 

 

Питања  првог заинтересованог лица: 
У циљу израде квалитетне понуде, молимо појашњење за следеће: 

I – БАШТЕНСКИ АЛАТ 

Да ли су баштенски алати: ашов, лопата, грабуља, вила, мотика, секира … потребни са држаљом или без држаље 

Позиција бр. 19 метла градинарска или брезова 

Молим проверите да ли исправна количина од 4115 комада. 

По тржишној цени само ова позиција износи око 600.000,00 динара. 

Позиција бр. 27 

Молимо да се дозволи и крамп тежине 2,5 кг. 

Позиција бр. 34 

Да ли је потребан кабл на моталици – бубљу, или само кабл са утичницом и утикачем? 

Позиција бр. 36 

Молимо наведите дужину турпија. 

Позиција бр. 49 

Да ли је потребна метална или пластична фангла? 

 



 
 

Позиција бр. 54  

Молимо наведите дужину. 

Да ли су потребни шпицеви са  гуменом заштитом или без. 

Позиција бр. 55  

Да ли су потребни секачи са  гуменом заштитом или без. 

Позиција бр. 70 

Молимо да се дозволе и маказе дужине 600мм 

Материјал: чељусти од посебног алатног челика, коване и побољшане 

                резне ивице посебно индуктивно каљене 

                ручке израђене од челичне цеви, лакиране и обложене тврдом пластиком     

Капацитет сечења 7/10мм. 

Позиција бр. 77 

Молимо да се дозволе и клешта са следећим карактеристикама: 

материјал: специјални алатни челик 

                кована, потпуно побољшана и ојачана 

                резне ивице индуктивно каљене 

                чељусти полиране 

                површина хромирана ЕН 12540 

                робусне ручке обложене двокомпонентним навлакама 

                унутрашње површине чељусти назубљене 

                израђена према стандарду ИСО 5745 

                такође и за стискање и одвајање од каблова и других осетљивих делова 

Стандард: ДИН ИСО 5745 

Позиција бр. 78 

Молимо да се дозволе и клешта са следећим карактеристикама: 

материјал: специјални алатни челик 

                кована, потпуно побољшана и ојачана 

                резне ивице индуктивно каљене 

                чељусти полиране 

                површина хромирана ЕН 12540 

                робусне ручке обложене двокомпонентним навлакама 



 
 

                унутрашње површине чељусти назубљене 

                чељусти савијене под углом од 45° 

                дуге, савијене чељусти омогућавају једноставан и прецизан прихват матица и вијака 

                робусне чељусти клешта омогућавају добар прихват 

                израђена према стандарду ИСО 5745 

Позиција бр. 85 

Да ли гарнитура треба да садржи 12 комада кључева? 

Молимо наведите димензије. 

Позиција бр. 86 

Да ли гарнитура треба да садржи 12 комада кључева? 

Молимо наведите димензије. 

Позиција бр. 87 

Да ли гарнитура треба да садржи 26 комада кључева? 

Молимо наведите димензије. 

Позиција бр. 88 

Нисмо пронашли у професионалном алату гарнитуру гедора која има закривљени наставак. 

Молимо да се дозволи гарнитура без закривљеног наставка. 

Позиција бр. 90 

Молимо да се дозволе кључеви 1/2" дужине 52 до 57мм. 

Молимо да се дозволи ТX 70 дужине 105мм. 

Молимо да се дозволе кључеви 1/4" дужине 32мм. 

Позиција бр. 92 

Нисмо сигурни да постоји тестера 450мм. 

Молимо да се дозволи и тестера 533мм, или наведите еквивалент. 

Позиција бр. 94 

Нисмо сигурни да постоји лист тестере 450мм. 

Молимо да се дозволи и лист тестере 533мм, или наведите еквивалент. 

Позиција бр. 96 

Молимо наведите димензију тестере. 

 

 



 
 

Одговори Наручиоца: 

Баштенски алат је потребан без држаља, држаље су у Техничкој спецификацији дате одвојено. 

Позиција бр. 19 метла градинарска или брезова 

Предметна добра , односно количина је објективна потреба Наручиоца и количина које је исказана  у техничкој 

спецификацији остаје како је и дата -  4 115 комада. 

Позиција бр. 27 

Крамп може бити и тежине 2,5 кг. 

Позиција бр. 34 

Потребан је  кабл само са утичницом и утикачем. 

Позиција бр. 36 

Дужина турпија је мин 200мм 

Позиција бр. 49 

Потребна је  метална фангла 

Позиција бр. 54  

Шпиц са гуменом заштитом, дужине мин. 40 цм. 

Позиција бр. 55  

Потребни су секачи са  гуменом заштитом. 

Позиција бр. 70 

Наручилац ће прихватити и  маказе дужине 600мм 

Материјал: чељусти од посебног алатног челика, коване и побољшане 

                резне ивице посебно индуктивно каљене 

                ручке израђене од челичне цеви, лакиране и обложене тврдом пластиком     

Капацитет сечења 7/10мм. 

Позиција бр. 77 

Наручилац ће прихватити  и клешта са следећим карактеристикама: 

материјал: специјални алатни челик 

                кована, потпуно побољшана и ојачана 

                резне ивице индуктивно каљене 

                чељусти полиране 

                површина хромирана ЕН 12540 

                робусне ручке обложене двокомпонентним навлакама 

                унутрашње површине чељусти назубљене 



 
 

                израђена према стандарду ИСО 5745 

                такође и за стискање и одвајање од каблова и других осетљивих делова 

Стандард: ДИН ИСО 5745 

Позиција бр. 78 

Наручилац ће прихавтити  и клешта са следећим карактеристикама: 

материјал: специјални алатни челик 

                кована, потпуно побољшана и ојачана 

                резне ивице индуктивно каљене 

                чељусти полиране 

                површина хромирана ЕН 12540 

                робусне ручке обложене двокомпонентним навлакама 

                унутрашње површине чељусти назубљене 

                чељусти савијене под углом од 45° 

                дуге, савијене чељусти омогућавају једноставан и прецизан прихват матица и вијака 

                робусне чељусти клешта омогућавају добар прихват 

                израђена према стандарду ИСО 5745 

Позиција бр. 85 

Гарнитура треба да садржи  мин 12 комада кључева (од 6 до 32) 

Позиција бр. 86 

Гарнитура окастих кључева (од 6 до 32) комплет од мин 12 ком             

Позиција бр. 87 

Гарнитура окасто/виластих кључева (од 6 до 32) комплет од мин 26 ком 

Позиција бр. 88 

Наручилац ће прихватити гарнитуру без закривљеног наставка. 

Позиција бр. 90 

Наручилац остаје при захтевима из Техничке спецификације за наведену ставку 

Позиција бр. 92 

Тестера за дрво са металним рамом мин 450мм  

Позиција бр. 94 

Лист за ручну тестеру за дрво од мин 450мм  

Позиција бр. 96 

Тестера за дрво лист са ситним зубима мин 450мм 



 
 

 

 

Питања  другог заинтересованог лица: 

Питање број 1: 
 

 

Позиција 19.    Тражено је 4115 метли брезових,азахтевани рок испоруке је до 15 дана .Да ли може рок испоруке за 

метле да буде дужи јел је мало               вероватно да неко има на стању ту количину (потребно је одређено време за 

израду) ?       

Позиција 36.     Која је дужина турпија за метал ? (200,250,300)        

Позиција 54.     Која је димензија шпица за бетон ? 

Позиција 70.     Да ли могу да се понуде армирачке маказе 450мм ?           

Позиција 72.     Која Шведска клешта вам требају ,од 1” или 1/2” ? 

Позиција 83.     На шта сте мислили под закривљеним продужетком  1/2” –150мм ? 

Позиција 100.   Која је димензија секача ? 

 

Одговор наручиоца на Питање број 1: 

 

 

Позиција 19.   Наручилац прихвата предлог и измениће начин и рок испоруке само за ставку број 19  

Позиција 36.     Дужина турпија за метал  мин. 200мм  

Позиција 54.     Димензија шпица за бетон мин ,40 см 

Позиција 70.     Наручилац ће прихватити и  армирачке маказе 450мм           

Позиција 72.     Шведска клешта (1 цол) коса 45ºматеријал хром ванадијум, кована, потпуно побољшана и ојачана, 

чељусти назубљене 

 

Позиција 83.     Наручилац брише опис „закривљеним продужетком  1/2” –150мм”, тако да сада спецификација гласи: 

Гарнитура гедора 8 -32 комплет   састав гарнитуре: насадни кључеви: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 27, 30, 32; чегртаљка (крцкалица) двосмерна прихват 1/2" , Т ручица 1/2" хром ванадијум дужине мин.125мм , 

наставак 1/2 хром ванадијум челик дужине мин.250мм,зглоб кардански 1/2"хром, ванадијум челик 
 

   Позиција 100.   Секач  мин.240мм  са гуменом дршком 

 

   Питање истог заинтересованог лица број 2: 

 

 

Позиција 52,53 и 58     Да ли се мисли на 2 верикална ока (мехура) или 1 вертикални а други под углом од 45 степени ? 

Одговор Наручиоца: 

1 хоризонтално око (мехур) и 1 вертикално око(мехура)  



 
 

 

У вези са наведеним, Наручилац ће извршити измену и истовремено и допуну Конкурсне документације (у 

свим њеним Поглављима на коју се предметна измена односи – Техничка спецификација и Образац понуде 

са структуром цене  и видно их обележити.  

 
 

Будући да се измена конкурусне докуметације врши 8 или мање дана пре истека за подношење понуда, Наручилац 

ће продужити рок за подношење понуда. 

 

Нови рок за подношење понуда је до 20.09.2017. до 12,00 часова, без обзира на начин слања. 

Отварање понуда ће се одржати 20.09.2017. у 12,30 часова. 

 

Измена/допуна конкурсне документације, у пречишћеном облику, као и Обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 

12.09.2017. 
 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 


