
          

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПИТАЊА 

Поштовани, 

поступајући у складу са чланом 63. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, 

бр.124/12) достављамо Вам следећи: 

О д г о в о р : 

Поводом постављених питања која сте нам доставили дана 08.04.2015. године 

(електронским путем на е-маил: i.adzic@toplovodobrenovac.org.rs), заведених у ЈКП 

«Топловод» Обреновац под бројем 2015-1198/6 од 09.04.2015.године, а које се односи на 

јавну набавку добара - ручни алат, у поступку јавне набавке мале вредности 14/15 дајемо 

Вам појашњења на исто: 

Питање 1: 

Професионална шведска клешта 1''( позиција 12.  из техничке спецификације ), навели 

сте да je ,минимални отвор чељусти минимално до 42мм, и између осталих сте се 

позвали на VIRAX.  

 

A " A mm A max. L " L mm E mm kg 

1 34 47 12.1/2 305 15 0,765 

1.1/2 49 63 16.3/4 420 18 1,410 

2 60 82 22 535 22 2,500 

Шта значи тражени отвор чељусти до 42мм. Да ли ли је задовољавајуће као што је у табели 

произвођача наведено 34мм? 

Одговор: Да, задовољавајуће је.  



          

 

 

 

 

 

Питање 2 : 

Професионална шведска клешта 1.5" ( позиција 13.  из техничке спецификације ), 

навели сте да је минимални отвор чељусти минимално до 60мм, и између осталих сте се 

позвали на VIRAX 

На горњем цртежу и табели се виде димензије Virax клешта на које сте се позвали. 

Шта значи тражени отвор чељусти до 60мм? Да ли  је задовољавајуће као што је у табели 

произвођача наведено 49мм? 

Одговор: Да, задовољавајуће је. 

Питање 3: 

Професионална шведска клешта 2"( позиција 14.  из техничке спецификације ), навели 

сте да је минимални отвор чељусти минимално до 70мм, и између осталих сте се 

позвали на VIRAX. 

На горњем цртежу и табели се виде димензије Virax клешта на које сте се позвали. 

Шта значи тражени отвор чељусти до 70мм? Да ли ли је задовољавајуће као што је у 

табели произвођача наведено 60мм? 

Одговор: Да, задовољавајуће је. 

 

 Рок за подношење понуда је 15.04.2015. године до 11:00 часова. Отварање понуда 

ће се обавити истог дана након истека рока за подношење понуда, односно 15.04.2015. у 

11:30 часова. 

 

На основу члана 20. Тачка 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, 

бр.124/12), молимо Вас да нам потврдите пријем овог документа. 

 

Објавити на Порталу ЈН, као и на интернет страници ЈКП“Топловод“Обреновац. 

 

                                                                                    

                                                                                                  Комисија за јавну набавку 

 


