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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Немањина 6, 11000 Београд
Број: 22/2018 - 1334
Датум: 07.05.2018. године

Предмет: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ бр. 1.
за Јавну набавку мале вредности бр. ЈНМВ/19- Резне плочице за специјализоване
стругове
Потенцијални понуђач поставио је следећа питања:
Питање 1:
На страни 24 дефинисано је да је рок испоруке максимано 120 дана, а на страни 28 у члану 5 написано је
12 дана? Претпостављамо да је, имајући у виду дуг рок израде појединих позиција, тачан датум 120
дана, али молим да исто и потврдите.
Одговор 1:
Рок испоруке је масимално 120 дана.
Питање 2:
Ставка 6. У питању је специјала, а минимална количина која се пушта у производњу је 50 комада.
Молим размотрите да се поруџбина повећа са 40 на 50 комада?
Одговор 2:
Тражена количина је 40 комада.
Питање 3:
Ставка 9.(брусни камен) ознака 22А односи се на такозвани племенити бели корунд, али за израду истог
може се употребити различито везиво, бело, црвено плаво. Молим прецизирајте?
Одговор 3:
Везиво беле боје.
Питање 4:
Ставке 38-43. Молим прецизирајте о којим глодалима се ради(дворепо, четвороперо, са или без
премаза). Биће довољно навести ДИН
Одговор 4:
Двопера глодала.
Питање 5:
Не постоји подударност колона наведених на страни 32 и страни 33 „Образац структуре цене“. У колону
јединична цена грешком су уписане количине, односно количине су уписане два пута. Молим да
објавите исправку како би могли попунити Образац?

Одговор 5:
У питању је техничка грешка. Постоји само једна колона за јединичнне цене.
Питање 6:
Ставка 13.“Држач PSDNN 25х25 Р19“. У стандардној понуди SANDVIK-a и CORUNA не постоји
оваква ознака. Ако је у питању плочица 19 mm са нападним углом 45% за њу се користи ознака 32х25
Р19. Молим појасните
Одговор 6:
У питању је носач са ознаком PSDNN 32х25 Р19 .
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