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На основу члана 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) заинтересованo лицe je, у писаном облику, за ЈНМВ 35/18 -  трајни 

алат, поставило наручиоцу следећа ПИТАЊА: 

 

1. Партија 1 

-        Позиција 6 – Навели сте димензију шведских клешта која не постоји у ниједном 

производном програму произвођача професионалог алата. Димензије које постоје су 1”, 

1 ½” , 2”, 2 ½” , 3”… Димензија коју сте Ви навели 5/4” односно 1 ¼” је димензија  која не 

постоји. Молимо Вас да промените конкурсну документацију. 

-        Позиције 9 И 10 – Навели сте тврдоћу чељусти од 63HRC односно 61 HRC. Хтео бих да 

Вам скренем пажњу да је ово веома специфичан податак коју је неопходно да прати 

документација односно потврда института где је мерење тврдоће урађено. Обзиром да 

је испитивање тврдоће могуће у институтима, факултетима и другим установама који су 

сертификовани и овлешћени за оваква мерења и да цена оваквог испитивања није 

занемарљива молимо Вас да уклоните овај податак из конкурсне документације јер ће у 

противном бити неопходно прилагати документацију о испитивању тврдоће за коју је 

неопходно издвојити и новчана средства и време. 

-        Позиција 11 – Стандард који сте навели за пластику којом је обложена ручица тј ISO 

6787 је потпуно занемарљив податак и беспотребан. Кључ је израђен од челика који је 

неопходно да буде што је већег могућег квалитета док је ручица битна али 

занемарљива у односу на сам материјал кључа. Обзиром да постоји само један 

произвођач који производи облогу ручице са овим стандардом молимо Вас да уклоните 

овај податак јер је дискриминишући према осталим понуђачима. 

-        Позиције 12,13 И 14 – Молим Вас да детаљно преконтролишете димензије које сте 

навели у конкурсној документацији обзиром да су димензије које се тичу крстастих 

одвијача са предзнаком PH односно PZ док су одвијачи са торx прилом од T10 до T40.  

-        Позиција 26 – Да ли је прихватљиво понудити торбу израђену од коже идентичног 

квалитета димензија 420x250x150 mm? 

-       Позиција 27 – Навели сте димензију одвијача која Вам је неопходна али сте дали 

пример гарнитуре клешта у гарнитуре од три комада произвођача Knipex? Да ли треба 

понудити одвијаче или клешта? 

 

2. Партија 2  

Такође ме интересује марка алата за другу партију, навели сте произвођача Hilti на свим 

позицијама. Да ли инсистирате да произвођач буде Hilti или је дозвољено понудити И 

друге марке професионалног електричног алата попут Makite и Bosch-a? 

 
 
ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку трајног алата ЈНМВ бр. 35/18: 

1. Партија 1 

Позиција 6 – брисана у конкурсној документацији од 08.05.2018. године 

С обзиром да су бројеви позиција померени за 1 у јучерашњој измени конкурсне документације 

одговоре за наведене позиције треба померити за 1. 

Позиција 9 и 10 –  Слажемо се да ово може узроковати забуну и да се тврдоћа по стандардима 

63HRC и 61HRC може занемарити, али напомињемо да у обзир долазе само реномирани 
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произвођачи познатих брендова који у произвођачкој спецификацији поседују адекватан 

квалитет и помињане стандарде; 

Позиција 11 – Јасно је дефинисано да нам треба одговарајући квалитет и стандард алата  који 

има више произвођача. Остајемо при захтеву; 

Позиција 12– У питању су пљоснати извијачи као у спецификацији; 

Позиција 13 – Димензије крстастих одвијача су PH 3x60, PH 4.5x80, PH 6x100, PH 8x150 и PH 

10x200, 

Позиција 14 – димензије торех извијача су ТХ 6, ТХ 8, ТХ 10, ТХ 15, ТХ 20, ТХ 25 и ТХ 30; 

Позиција 26 – У питању је електричарски кофер за алат као у спецификацији, с обзиром на 

дугогодишње искуство наших запослених, а као еквивалент је дат модел произвођача али у 

куцању је грешка кат. бр. и треба бити 00 21 05 LЕ а не 00 21 02 LЕ; 

Позиција 27 – У питању су електричарски одвијачи -  сет од 6 ком као у спецификацији. 

 

2. Партије 2 -   не можемо да инсистирамо на произвођачу, али с обзиром на наша 

искуства са другим робним маркама и пре свега са трошковима њиховог одржавања 

тражили смо адекватан однос квалитета и трошкова експлоатације и пре свега гаранције и 

трошкова одржавања. Зато смо и навели алат у спецификацији као еквивалент свих наведених 

и тражених елемената. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панчево, 09.05.2018.                 Комисија 

  


