
 

 

 

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд, Немањина 6 

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Београд, Здравка Челара 14а 

Телефон: +381 11 3292082 

Фаx: +381 11 3290740 

E-mail: nabavka@srbrail.rs 

Број: 33/2015 - 4510 

Датум: 17.08.2015. 

                               
Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности алата за 

одржавање телекомуникационих уређаја, за партију 2 (бр. 88/2015):  

 
Питање бр. 1:  Клешта сечице 

    Молимо, наведите врсту изолације, дужину клешта као и по ком стандарду су израђена. 

 
Одговор бр. 1: 

Нископрофилне, електроничарске сечице опште намене 

Механизам за лакше сечење уз мањи утрошак снаге 

Ручице обложене материјалом против статичке дисипације  

Изолација: ESD 

max. дебљина сечене жице AWG20 (0,8mm) 

Специјално ојачане и обложене 

 
 Питање бр. 2:   Сет одвртача 

    Молимо, наведите количину коју треба да садржи гарнитура, тип и димензију сваког 

одвртача, материјал од којег су израђене ручке и радни део. 
 

Одговор бр. 2: 

Ручке су од пластике или гуме, радни део хром/ванадијум легура. 

Сет садржи: 

1. Одвртачи (9 ком):  

- равни: 6 x 38 mm, 3 x 75 mm, 5 x 100 mm, 6 x 125 

mm, 8 x 150 mm 

- крстасти: PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 38 

mm, PH2 x 125 mm 

2. Прецизни одвртачи (8 kom):  

- равни: 2.4 x 40 mm, 3 x 40 mm 

- крстасти: PH00 x 40 mm, PH0 x 40 mm 

- torx: T6 x 40 mm, T7 x 40 mm, T8 x 40 mm, T9 x 40 

mm 

3. 1/4" (9 ком): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm 

4. Дршка за битове (магнетна) 

5. 25mm битови (24 ком):  

- равни: 3, 4, 6, 7 mm 

- крстасти: PH0, PH1, PH2, PH3 

- позидрив: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 

 

Питање бр. 3: Комплет виљушкастих кључева 

    Молимо, наведите количину и димензије које гарнитура треба да садржи, материјал 

кључева, као и по којим стандардима треба да су произведени. 
 

 

 

 



Одговор бр. 3: 

Кључеви: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22mm; Димензије (L/B1/B2/A): 

121/14.4/16.4/3.4, 140/18.4/22.9/3.7, 159/22.7/24.2/4.5, 172/26.2/29.2/4.9, 192/31.2/33.2/5.4, 

206/35.7/41.5/5.7, 223/39.5/41.5/6.2, 232/43.5/46/6.7mm; Материјал: хром-ванадијум, хромирани; 

Тврдоћа: DIN 899; Отвор кључа: DIN 475 i ISO 691; 

 
Питање бр. 4: Комплет окастих кључева   

Молимо, наведите количину и димензије које гарнитура треба да садржи, материјал кључева, као 

и по којим стандардима треба да су произведени. 

 

Одговор бр. 4: 

Димензије (L/B1/B2/A1/A2): 178/10.3/11.8/5.5/6.1, 190/13.3/14.8/6.7/7.3, 205/16.3/17.8/7.9/9, 

220/19.3/20.9/9/9.5, 235/22.3/23.3/10/10.5, 258/25.3/26.3/11/11.5, 270/28.2/29.2/11.9/12.4, 

295/31.2/34.2/12.8/13.7mm; Кључеви: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22mm; 

Материјал: хром-ванадијум, хромирани врхови. 

 
Питање бр. 5:  Сет малих бургија 

 Молимо, наведите какве бургије су у питању, који тип, димензије, количина као и за шта служе. 

 

Одговор бр. 5: 

Број бургија: 10; Димензије: 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.3mm; Дебљина осовине: 

2.33mm±5%; Дужина: 45.5mm±5%; Материјал: хромирани нерђајући челик;  

 
Питање бр. 6:   Сет малих бургија 

Молимо, наведите какве бургије су у питању, који тип, димензије, количина као и за шта служе. 

Одговор бр. 6: 

Број бургија: 5; Димензије: 0.5, 1.0, 1.5, 2.5, 3.0mm; Материјал: хромирани нерђајући челик; 

 
Питање бр. 7: Канап за тример 

Молимо, наведите тип машине-тримера и све податке о траженом канапу, јер не одговара било 

који канап било којем тримеру. 

Одговор бр. 7: 

Тип тримера може бити STIHL FS55 али не може бити прецизирано јер се користе и уређаји 

других произвођача (HUSQVARNA, VILLAGER, ...) 

Дужина: 10m 

Дебљина: 2mm 

 

Питање бр. 8: Спреј за инсекте. 
 Молимо, избаците ову ставку из конкурсне документације јер није ни у каквој вези са алатима, 

нити са било којом другом ставком у спецификацији. 
Одговор бр. 8: 

Како ми имамо потребе за овом ставком, а може да се купи у свакој радњи и вредност јој није 

велика, остаје у спецификацији. 

 

Питање бр. 9: Čekić 100 gr. 

Молимо, наведите материјал од којег је израђена дршка, као и по ком стандарду треба да је чекић 

израђен. 

Одговор бр. 9: 

Ручни браварски чекић 100g HRC 51 са дрвеном дршком ојачан. 

 

 Питање бр. 10: Чекић 300 gr. 
 Молимо, наведите материјал од којег је израђена дршка, као и по ком стандарду треба да је 

чекић израђен. 

Одговор бр. 10: 

Ручни браварски чекић 300g HRC 51 са дрвеном дршком ојачан 

                                                                                                             Председник Комисије 

 

      __________________________ 

                                                                                                           Мануела Марић, инж.ел.ср  

 



 

 


