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:

Одговор:
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 2015-1198/11 и 2015-1198/12 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:

СТАВКА 3 -Да ли Вам одговара да понудимо Rothenbrger TUBE CUTTER 35 (6-35мм)
кат.бр. 70027?
Одговор:Не,јер није у складу са захтевима из техничке спецификације ( образац бр.1 )
Питање 2 :
СТАВКА 133 - Молим Вас да проверите да случајно није дошло до грешке у опису. Ако
није можете ли навести произвођача који у свом програму има тражени кључ? Knipex има
овакве кључеве али се у вашем опису појављују описи од два Knipex кључа.
Одговор: У питању је следећи кључ Knipex 001103 „или одговарајући“
Питање 3:
СТАВКА 137 - Молим Вас да појасните о каквој се гарнитури одвијача ради. Можете ли
навести произвођача који има одвијаче електроничарске НИ-ЦР-Мо ( никл-хроммолибден)?
Одговор: Један од произвођача је Pro'Skit „или одговарајући“

Питање 4 :
СТАВКА 155 - За шта се користи канап ( монтерски, за везивање или нешто друго)?
Одговор: Користи се за обележавање траса на терену.
Питање 5 :
СТАВКА 159 - Молим Вас да дефинишете састав гарнитуре ( димензије одвијача).
Одговор: Састав: 3 пљосната : ( 3-3,5 ) х 75 мм, ( 5-5,5 ) х 100 мм, ( 6-6,5 ) х 150 мм
и 3 крстаста : PHO x дужине од 60-75мм,PH1x 75-100 мм,PH2x 100-125мм.
Питање 6 :
СТАВКА 14 - Да ли Вам одговра да понудимо професионална шведска клешта од 2"
тежине 2417 г?
Одговор: Не,јер није у складу са захтевима из техничке спецификације ( образац бр.1 )
Питање 7 :
СТАВКА 85 - Да ли је за наручиоца прихватљиво понудити стегу ливену 150мм тежине
19кг или 200мм тежине 29.5кг?
Одговор: Прихватљива је и 200мм тежине 29,5 кг,под условом да испуњава захтеве из
техничке спецификације.
Питање 8:
СТАВКА 118 - Да ли су за наручиоца прихватљива сечице чеоне 115мм?
Одговор: Не,дужина може бити максимално 110 мм.

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

