
 
 

Број: 01-02-11/2018-9 

13.06.2018. године 

ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

  ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом 

понуде у поступку јавне набавке услуга: Услуга ремонта делова хидраулике на 

возилима, редни број набавке 01-02-11/2018 

 

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

68/15), заинтересовано лице у поступку јавне набавке: Услуга  ремонта делова хидраулике 

на возилима, редни број набавке  01-02-11/2018 обратило се дана 13.06.2018. Наручиоцу 

путем електронске поште са захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде. 

Захтев je  заведен код Наручиоца под  бројем: 01-02-11/2018-8. 

 

 

 Питање заинтересованог лица и одговор Комисије: 

  

Питањe: 
„Вазано за јавну набавку коју сте расписали за хидрауличке компоненте на вашим возилима, 

молио бих да ми разјасните следеце: 

Које су клипноаксијалне пумпе у питању? и колика је њихова запремина....пример 80,100,50цм 

кибних. 

Ко је производјац? 

пример.. Паркер, Петолетка, Линде итд.. Ова питања се такодје односе и на зупцасте пумпе?! 

За цилиндре незнам која је дузина клипњаце и који је фи цеви унутра да бих знао који је 

заптивни сет у питању? 

Када је у питању разводник клипни, који је фи клипова и да ли има ударне  вентиле? Да ли је 

протока, примера ради 40,60 итд..литара...“ 

 

Одговор Наручиоца: 

 

1. Клипноаксијалне пумпе су у већини слуцајева ППТ, запремине 80 и 100 цм кубних 

2. Зупчасте пумпе су у већини слуцајева ППТ  и Руске НС-ВО 32-42,8цм кубних.... 
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3. Сто се тице хидрауличних цилиндара, искуствено, најчешћа дузина клипњаче је 600 и 900мм, за 

дате пречнике из техничке спецификације.За дате пречнике и наведене дужине клипњача иду 

стандардни пречници цеви...... 

4. Код клипних разводника није вам битан пречник клипа, јер се репарација истих врши по цм 

квадратном.....ударни вентили нису предмет техничке спецификације јер наведени разводници су 

махом без тих вентила.Проток је најчешеће који сте и навели 40-60 литара.... 

Такоће вам напомињемо да је у прилогу КД списак комплетног возног парка предузећа, као и 

могућност да лично дођете и на лицу места се упознате  са компонентама које су предмет техничке 

спецификације. 

 

 

 

 

    КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 


