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ПРЕДМЕТ:   

Измене и допуне број 1 у вези конкурсне документације за јавну набавку добара -  делова за 

спушталице (бр.набавке 34/2015), у отвореном поступку  

 

1. Питања: 

 

1.1. На страни 3/38 конкурсне документације се тражи понуда за одливле и моделе. Молим да се 

изјасните какве моделе очекујете да вам нудимо (дрвене/металне , за ручно/машинско формовање, на 

модел плочама/слободне, са/без уливног система и да ли можете доставити моделарску технологију 

(цртеж модела) по којој би се израдили модели ? 

1.2. На стрени 12/38 конкурсне документације тачка 3.2.4. Технички капацитет, се очекује од понуђача 

да има, између осталог и металне моделе за ливење. На које моделе се ту мисли ? 

1.3. Цртежи који су објављени у конкурсној документацији су нејасни и после штампе не 

употребљиви. Да ли можете доставити цртеже у бољој резолуцији за штампу, или одштампане 

поштом?        

                                                                        

2. Одговори и измене: 

 

2.1. У конкурсној документацији на страни 35/38 је наведено да модели морају бити метални. Модели 

морају бити урађени тако де се могу добити одливци папуча дефинисани цртежима и техничким 

условима. Напомињемо да су одливци завршни производ и да нема накнадне обраде одливака. 

2.2. У конкурсној документацији на страни 12/38, тачка 3.2.4.  грешком у листи алата на позицији 1 

тражи се да понуђач има моделе за ливење.  

- Пошто је израда модела предмет ове јавне набавке, понуђач не мора да има моделе за ливење 

папуча.   Врши се измена конкурсне документације и избацује се као непотребна позиција 1 

из листе алата (страни 12/38, тачка 3.2.4.)   

2.3. Немамо друге цртеже. Цртежи дати на странама 36/38 и 37/38 заједно са техничким условима су 

довољни за достављање понуде. 

 

 

Овe изменe и допунe  сu саставни део конкурсне документације 
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