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ВРШАЦ 

ДОПУНА ДОДАТНОГ ПОЈАШЊЕЊА 01-01-29/2017-14 

 у поступку јавне набавке – Ручни и приручни и баштенски алат  

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-01-29/2017 

 

ПРЕДМЕТ: Допуна додатног појашњења број:01-01-29/2017-14 од 18.09.2017. вези са припремом понуде у 

поступку јавне набавке: Ручни и приручни и баштенски алат, ред. Бр. ЈН: 01-01-29/2017 

 

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

заинтересована лица у поступку јавне набавке: Ручни и приручни и баштенски алат, ред. Бр. ЈН: 01-01-29/2017, 

су се дана 15.09.2017.,16.09.2017. и 18.09.2017. обратила Наручиоцу, електронском поштом са захтевима за 

појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтеви, заведени код Наручиоца под  бројем: 01-01-29/2017-11 од 

15.09.2017. 01-01-29/2017-12 од 16.09.2017. и 01-01-29/2014-13 од 18.09.2017. 

 

Наручилац је дана 18.09.2017. године на Порталу јавних набавки и својој инетрнет страни објавио Додатно 

појашњење број:01-01-29/2017-14 и одговорио питања зантересованих  лица. 

 

У циљу прецизнијег одређења предмета јавне набавке, Наручилац допуњује одговор, тако да сада гласи; 

 
Позиција бр. 63  

Оловка за гранит је метална оловка са дијамантским врхом (оловка гребе камен) 

Позиција бр. 65  

Равњача може бити дужине 250цм са два мехура. 

Позиција бр. 94 

Грип клешта лимарска могу бити 250мм 

Позиција бр. 95  

Грип клешта заваривачка  могу бити 280мм 

Позиција  бр.99/100 

Димензије довијача могу бити  од 150-300мм 

Позиција бр. 105 

Гарнитура  виласто-окасти кључдимензија 6-50 

Позиција бр. 107 

Позиција бр. 112 и позиција 113. спајају се у једну позицију под бр. 112 и сада гласи  

Урезнице   инарезнице са окретацима  од М3до 20 

 

Позиција бр. 114 

Пнуматског пиштоља ½“  минималне снаге  990Нм. 

Позиција бр. 115 

Пнеуматског пиштоља ¾“ минималне снаге  1500Нм. 

 

Гарнитура гедора 3/4" комплет од 19-50мм, сет да садржи насадне кључеве 55-60мм  3/4"  , чргртаљку (крцкалица), Т ручицу, 

наставак, зглоб кардански Хром,ванадијум,челик 

 



 
 

Позиција бр. 118 

трокраки Висококвалитетни челик ЦрВ, 250мм Wомаx или 

одговарајући  

Позиција бр. 119 

Трокраки,Висококвалитетни челик ЦрВ 100 мм Wомаx или 

одговарајући  

Позиција бр. 120 

трокраки  Висококвалитетни челик ЦрВ 150 мм Wомаx или 

одговарајући. 

Позиција бр. 121 

двокраки  Висококвалитетни челик ЦрВ 36-230мм Ега Мастер 

или одговарајући. 

Позиција бр. 126 

Тестера за дрво, лист за руцну тестеру, са ситним зубима 

 

У вези са наведеним, Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације (у свим њеним Поглављима 

на коју се предметна измена односи – Техничка спецификација и Образац понуде са структуром цене  и 

видно их обележити. Због спајања позиција под редним бројевима 112 и 113, у једну, Наручилац ће 

ускладити редне бројеве према наведеној измени. 

 
 

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 27.09.2017. до 12,00 часова, без обзира на начин слања. 

Отварање понуда ће се одржати 27.09.2017. у 12,30 часова. 

 

Измена 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 

19.09.2017.  
 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

Специјални кључ за скидање лежајева и зупчаника (радапцигер) 

Специјални кључ за скидање лежајева и зупчаника (радапцигер) 

Специјални кључ за скидање лежајева и зупчаника (радапцигер) 

Специјални кључ за скидање лежајева и зупчаника (радапцигер) 


