
 
 

 

Рeпублика Србија 26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26, 
Telefon: 013/440-800, Faks: 013/440-800 taster 9 
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Број: 01-01-25/2018-9 

15.06.2018.  године 

ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 у поступку јавне набавке мале вердности добра Ручни и приручни и баштенски алат 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-01-25/2018 

 

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

лицe у поступку јавне набавке мале вредности добра: Ручни и приручни и баштенски алат                                           

бр. ЈН: 01-01-25/2018 у фази пре истека рока за подношење понуда, дана, 14.06.2018. обратило се  електронском 

поштом са захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев за појашњењем заведен одмах по 

пријему под бројем 01-01-25/2018-8.  

 

  

ПИТАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА И ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА: 

Молим Вас да одговорите на следећа питања: 

III-РУЧНИ АЛАТ 

ПОЗИЦИЈА 77 - Молим Вас да појасните ову позицију. Нисмо успели ни код једног 

произвођача да нађемо сечице 6/4". Молим Вас да наведете који произвођач има тражене 

сечице. 

ПОЗИЦИЈА 105 - Молим Вас да дефинишете које урезнике и нарезнице треба да има 

гарнитура. Постоји гарнитура навојног алата М3-10 и М3-20мм. Коју гарнитуру желите? 

ПОЗИЦИЈА 106 - Које дименизије вендајза желите Но 0,1,2,3,4,5,6,7? 

ПОЗИЦИЈА 112, 113 - није нам јасно шта значи "димензија(е) гарнитура мм 19,00x96,0x163" 

ПОЗИЦИЈА 115, 116 - Молим Вас да наведете који произвођач има тражени радапцигер. Ни 

код једно реномираног произвођача алата нисмо успели да нађемо тражене димензије. 

ПОЗИЦИЈА 117 - Да ли је можда димензија колица 980x770x465мм? 

ПОЗИЦИЈА 132 - Да ли је дошло, можда, до грешке у куцању. Да ли је можда либела 250мм а 

не 250цм? 

 

 



 
 

 

Одговори Наручиоца: 

Позиција бр. 77 

На наведеној позицији стоји  5/4“ прихватљиве су сечице Дужине 140 мм израђене по важећем 

стандарду, са ергономсим рукохватом, индуктивно окаљених ивица засечење мекане жице до 

4мм и тврде жице до 1.8мм  

Позиција бр. 105 

Гарнитура урезница и нарезница (минимум по 15 комада урезница и 15 комада нарезница у 

гарнитури, различитих димензија, са по једним вендајзом за урезнице и нарезнице и са 

одговарајућом кутијом ) – гарнитура навојног алата у распону димензија од М3 до М20мм , ход 

урезнице х1 

Позиција бр. 106 

Вендајз димензија No3 

Позиције 112 и 113  

Наведене димензије су уписане грешком и Наручилац врши измену позиција  112 и 113 тако 

што брише димензије 19,00х96,0х163  

Позиције 115 и 116   

Произвођач је WOMAKS  или одговарајући 

 Позиција 117 

На наведеној позиције је дошло до грешке у куцању, димензије су  минимум 980х770х465   

Позиција 132 

Дошло је до грешке у куцању либела јесте у милиметрима тј. 250мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

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.  

 
 

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 25.06.2018. до 12,00 часова, без обзира на начин слања. 

Отварање понуда ће се одржати 25.06.2018. 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 

15.06.2018. 
 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 


