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ПРЕДМЕТ:   

Питања и одговори  у вези конкурсне документације за јавну набавку резервног материјала и 

опреме за каблове, у отвореном поступку (бр.набавке 44/2015) 

 

 

1. Питања и одговори конкурсне документације: 

 

 

Питање бр.1: 

У конкурсној документацији на стр.бр. 18 у обрасцу структуре цена по ставком бр.10. наведена је 

Паста за лемљење (cinol) безкиселнска паковање 100-250 kg. 

Да ли прихватате паковање од 80г? 

 

 Питање бр.2: 

У конкурсној документацији на стр.бр. 18 у обрасцу структуре цена по ставком бр.13. наведена је 

Трака AI самолепљива за заштиту пластичног омотача од пламена  200x200mm. 

Да ли прихватате паковање 50mmx800mm?  

 

Питање бр.3: 

У конкурсној документацији на стр.бр. 18 у обрасцу структуре цена по ставком бр.17 наведена је 

Trihloretilen флашица 50g. 

Да ли прихватате паковање 1l? 
 

Питање бр.4: 

У конкурсној документацији на стр.бр. 18 у обрасцу структуре цена под ставком 

14. наведена је натрон папир 125µm дим. 500x1000m. 

Јединца мере је наведена kg, да ли сте мислили на комаде, ако нисте колико је то комада? 

Питање бр.5: 

У конкурсној документацији на стр.бр. 18 у обрасцу структуре цена по ставком 25 наведена је 

Метална заштитна облога-заштитни кавез. 



 

За који тип спојнице (права, пупинова или рачваста), јер се разликују по димензијама? 

Питање бр.6: 

У конкурсној документацији на стр.бр. 18 у обрасцу структуре цена под ставком 33 наведена је 

Цевчица пластична за настављање бакарног проводника Fi 1,4 mm. 

Ова димензија није по стандарду, највећа која постоји је Fi 1,2 mm. Да ли је она прихватљива? 

 

Питање бр.7: 

У конкурсној документацији на стр.бр. 18 у обрасцу структуре цена поd ставком 34 наведена је PVC 

изолир трака (Црвена, зелена, плава) 

Која је димензија изолир трака јер од тога уједно зависи и цена. Колико којих боја треба да се 

испоручи или је то свеједно? Обично је стандард 15mmx10m. 
 

Питање бр.8: 

У конкурсној документацији на стр.бр. 18 у обрасцу структуре цена по ставком 35 наведена је PVC 

изолир трака самовулканизирајућа ширине 38mm дужине 20m. 

Да ли се може понудити трака дим.19mmx10m - 4 комада за једну тражену? 

 

Питање бр.9: 

У конкурсној документацији на стр.бр. 18 у обрасцу структуре цена по ставком 36 наведен је 

Разводни телефонски ормарић тип VVD-10 

Да ли се мислило на стандардну VVD-10x2 кутију са реглетама са конекторским елементима? 

 

Питање бр.10: 

У конкурсној документацији на стр. бр. 18 у обрасцу структуре цена под ставком 44-51 наведене су 

термоскупљајуће цеви димензија: 

Тражене димензије (mm):                                                                      Да ли се могу понудити? 

- 12/4                                                                                                         - 12/3 

- 20/7                                                                                                         - 22/6 

- 25/10                                                                                                       - 28/6 

- 35/13                                                                                                       - 33/8 

- 42/16                                                                                                       - 40/12 

- 80/32                                                                                                       - 95/25 

- 100/42                                                                                                     - 105/29 

- 128/38                                                                                                     - 120/36 

 

Одговор бр.1: 

 

Прихватамо паковања од 80г. 

Одговор бр.2: 

 

Не прихватамо понуђену опцију AI траке 50x800mm уместо тражене 200x200mm. 



Одговор бр.3:  

 

Пожељно је да паковања буду мање запремине ради лакше поделе службама ЖС, али ако не постоји 

НИЈЕДНА ДРУГА МОГУЋНОСТ онда је паковање од 1l прихватљиво. 

Одговор бр.4:  

 

Tребало би да је у комадима (премерити тежину једног комада и допунити до тражене количине) 

Одговор бр.5:  

 

Најбоље расподелити количину на 70% за праве наставке, 20% пупинке, 10% рачве. 

Одговор бр.6:  
 

Не прихватамо. 

Одговор бр.7:  

 

Прихватамо. 

Одговор бр.8: 

 

Прихватамо. 

Одговор бр.9: 

 

Прихватамо. 

Одговор бр.10: 

 

Не прихватамо. 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 


