РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
OПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за финансије и буџет
Служба за јавне набавке
Број: 404-46/2019-II-5
Дана: 14. 06. 2019. године
Сремски Карловци
На основу члана 63, став 2. и 5. Закона о јавном набавкама („Сл. Гласник РС“, број
124/12, 14/15 и 68/15), Комисија даје
Одговор заинтересованим лицима
на питање у вези са јавном набавком добара
Економско оснаживање избеглица кроз доходовне активности
редни број ЈН МВ 1.1.6

Дана, 13. 06. 2019. године, запримљен je питањe/захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације у предметном поступку
јавне набавке, који гласи:
Захтев број 1:
ПОЗИЦИЈА БРОЈ 7:
ПРОФЕСИОНАЛНА АКУМУЛАТОРСКА БУШИЛИЦА
ПИТАЊЕ: „Навели сте обим испоруке, по наведеном опису нудили би машине без
батерије и пуњача, да ли то одговара или нам појасните шта се тачно мислили?“.
ОДГОВОР:
„Обим испоруке: 2 (две) батерије и пуњач“
ПОЗИЦИЈА БРОЈ 8:
ПРОФЕСИОНАЛНА СТАЦИОНАРНА ТЕСТЕРА-ГЕР
ПИТАЊЕ: „Да ли сте мислили на BOSCH GCM 10MX која у потпуности одговара
траженим карактеристикама, осим што користи већи пречник листа тестере (254 mm),
што није проблем јер ју је могуће испоручити са траженим пречником листа тестере
(225 mm), али са унутрашњим пречником од 30 mm, за разлику од траженог
унутрашњег пречника од 25,4 mm, који не постоји у BOSCH-овој понуди.
Да ли је у питању грешка, можемо ли нудити тестеру са већим унутрашњим пречником
листа тестере (прихватом), уколико не молимо Вас појасните јер на тржишту не
постоји машина тражених карактеристика, а да има тражени прихват алата
(унутрашњи пречник листа тестере)?“.
ОДГОВОР:
„Пречник листа 254 mm, са отвором 30 mm“
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ПОЗИЦИЈА БРОЈ 9:
ПРОФЕСИОНАЛНА ЛЕД ЛАМПА
„Навели сте обим испоруке, по наведеном опису нудили би машине без батерије и
пуњача, да ли то одговара или нам појасните шта се тачно мислили?“.
ОДГОВОР:
„Лампа без батерије, мора да буде компатибилна са аку шрафилицом (позиција број 7)“
Наручилац ће у складу са Вашом сугестијом извршити измене и допуне Конкурсне

документације и исте ће бити објављене на Порталу јавних набавки, као и на сајту
Наручиоца. Такође, Наручилаћ ће померити рок за подношење понуда са 19. 06.2019.
године до 09:00 на 20.06.2018. године до 09:00h.
КОМИСИЈА ЗА
ЈН МВ 1.1.6
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