
          

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПИТАЊА 

Поштовани, 

поступајући у складу са чланом 63. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, 

бр.124/12) достављамо Вам следећи: 

 О д г о в о р :  

Поводом постављених питања која сте нам доставили дана 09.04.2015. године 

(електронским путем на е-маил: i.adzic@toplovodobrenovac.org.rs), заведених у ЈКП 

«Топловод» Обреновац под бројем 2015-1198/9 од 09.04.2015.године, а које се односи на 

јавну набавку добара - ручни алат, у поступку јавне набавке мале вредности 14/15 дајемо 

Вам појашњења на исто: 

Питање 1: 

 Позиција бр. 12 професионална шведска клешта 1“  

Да ли су прихватљива и клешта тежине 692 грама, истих или бољих карактеристика? 

Одговор: Нису прихватљива јер се не добија минимум захтеваног квалитета. 

Питање 2 : 

Позиција бр. 13 професионална шведска клешта 1,5“  

Да ли су прихватљива и клешта тежине 1200 грама, истих или бољих карактеристика? 

Одговор: Нису прихватљива јер се не добија минимум захтеваног квалитета. 

Питање 3: 

Позиција бр. 14 професионална шведска клешта 2“  

Да ли су прихватљива и клешта тежине 2050 грама, истих или бољих карактеристика? 

Одговор: Нису прихватљива јер се не добија минимум захтеваног квалитета 

Питање 4 : 

 

Позиција бр. 15 Папагај клешта 240-250мм  
Нисмо пронашли клешта захтеваних карактеристика код већине реномираних 

произвођача. Молимо додатно појашњење или еквивалент.  



          

 

 

 

 

 

Одговор: Еквивалент је GEDORE,KNIPEX,NWS и слично „или одговарајуће“ 

Питање 5: 

Позиција бр. 20. Одвијач крстасти ПХ2x150  
Да ли је прихватљив одвијач са трокомпонентном дршком? 

Одговор:Да,прихватљив је. 

Питање 6: 

Позиција бр. 21. Одвијач крстасти ПХ3x150  

Да ли је прихватљив одвијач са трокомпонентном дршком? 

Одговор: Да,прихватљив је. 

Питање 7: 

Позиција бр. 26. Гарнитура гедора 1/2“ 8-32мм  
Да ли је прихватљиво да се понуди гарнитура где је насадни кључ 8мм без дефинисаног 

лежишта, наравно све спакован у исту кутију? 

 

Одговор:Не,није прихватљиво. 

Питање 8: 

Позиција бр. 27 Бонсек рам  
Да ли је прихватљив бонсек рам са металним рукохватом? 

 

Одговор:Не,није прихварљив. 

Питање 9: 

Позиција бр. 118. Клешта за електроничаре, сечице – чеоне 105мм  
Да ли су прихватљива клешта дужине 110мм истих или бољих карактеристика? 

 

Одговор:Да,прихватљива су. 

Питање 10: 

Позиција бр. 119. Клешта за електроничаре, полуокругла 125мм  
Да ли су прихватљива клешта дужине 135мм истих или бољих карактеристика? 

 



          

 

 

 

 

 

Одговор: Да,прихватљива су. 

Питање 11: 

Позиција бр. 120. Клешта за електроничаре, пљосната 125мм  
Да ли су прихватљива клешта дужине 135мм истих или бољих карактеристика? 

Одговор: Да,прихватљива су. 

Питање 12: 

Позиција бр. 130. Гарнитура кључева насадних 1/4“  
Да ли је прихватљиво да се понуди гарнитура где су насадни кључ 14мм и наставак ТX 8 

без дефинисаног лежишта, наравно све спаковано у исту кутију? 

Одговор: Не,није прихватљиво. 

Питање 13: 

Позиција бр. 132. Кључ подешавајући 250мм  
Да ли је прихватљив кључ где је ручка обложена дуплим слојем пластике? 

 

Одговор:Да,прихватљив је. 

 

Питање 14: 

Позиција бр. 135. Одвијач пљоснати 2,5x75  
Да ли је прихватљив одвијач са трокомпонентном дршком?  

 

Одговор:Да,прихватљив је. 

Питање 15: 

Позиција бр. 136. Гарнитура одвијача  
Да ли су прихватљиви одвијачи са трокомпонентном дршком?  

 

Одговор:Да,прихватљиви су. 

 

 

 

 



          

 

 

 

 

 

Питање 16: 

Позиција бр. 137. Гарнитура одвијача за електронику  
Да ли су прихватљиви одвијачи где је стабло одвијача од Хром-ванадијума?  

 

Одговор:Не,нису прихватљиви јер не испуњавају захтева из техничке спецификације. 

 

Питање 17: 

Позиција бр. 139 Клешта за скидање изолације  
Да ли су прихватљива клешта капацитета 0,6-10мм2 каква производе сви реномирани 

произвођачи и задовољавају све остале карактеристике?  

 

Одговор:Да,прихватљива су. 

Питање 18: 

Позиција бр. 143 Кофер за алат  
Да ли је прихватљив кофер димензије 445x360x170мм?  

 

Одговор: Не,није прихватљив. 

Питање 19: 

Позиција бр. 157 Торба за ситан алат  
Да ли је прихватљива торба 400x200x290 која задовољава све остале карактеристике?  

 

Одговор: Не,није прихватљива. 

Питање 20: 

На страни број 7/36 под тачком бр.5 Обавезни услови из члана 75.ЗЈН захтева се да 

понуђач достави скоринг издат од стране Народне банке Србије.  

Провером смо утврдили да тражени документ не издаје НБС већ је то надлежнос АПР-а. 

Молимо појашњење да ли је у питању грешка и да ли потврда има временски оквир? 

 
Одговор: У питању је грешка наручиоца,издаје је АПР,пошто је у питању поступак јавне 

набавке мале вредности понуђач испуњеност овог услова може доказати потписивањем 

обрасца бр.3 ( страна бр. 29 од 36 )из конкурсне документације. 



          

 

 

 

 

 

 Рок за подношење понуда је 15.04.2015. године до 11:00 часова. Отварање понуда 

ће се обавити истог дана након истека рока за подношење понуда, односно 15.04.2015. у 

11:30 часова. 

 

На основу члана 20. Тачка 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, 

бр.124/12), молимо Вас да нам потврдите пријем овог документа. 

 

Објавити на Порталу ЈН, као и на интернет страници ЈКП“Топловод“Обреновац. 

 

                                                                                    

                                                                                                  Комисија за јавну набавку 

 


