
 

 

            

                      
   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 НАРОДНА CКУПШТИНА 

      03 Број 404-8/24-17-04 

       14.12.2017. године 

          Б е о г р а д 
 

 
 
                На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 
14/15 и 68/15) доствљамо вам                

 
 

ОДГОВОР 
 

на питањa из писаног захтева  за појашњење тендерске документације у вези  са 

припремањем понуде за  набавку добра – потрошни фригомеханичарски и 

електроматеријал,  ЈНМВ бр. 24/17 

         
ПИТАЊA: 

 

Pitanje 1 

Na strani 25 konursne dokumentacije pozicija 30.01 Naveli ste Unimer instrument „ISKRA“ ili 

odgovarajuci. Kako bi smo Vam ponudili odgovarajuci unimer molimo Vas za pojasnjenje. Kakav unimer 

Vam treba analogni ili digitali  kao i koje velicine zelite da merite?  

Pitanje 2 

Strana 27 konkursne dokumentacije  

Pozicija 39.25 DSL 7 20A „FANAL“  Molimo Vas da preciznije definisete poziciju?Posto se po datoj oznaci 

radi o pomocnom kontaktoru potrebno je definisati  koliko pomocnih kontakata ?Koja je vrednost 

komandnog napona? Da li je AC ili DC? 

Pozicija 39.26 DSL 18 25A „FANAL“ Molimo Vas da preciznije definisete poziciju? Koliko pomocnih 

kontakata? Koja je vrednost komandnog napona? Da li je AC ili DC? 

Pozicija 39.27 DSL 33 10 40A „FANAL“ Molimo Vas da preciznije definisete poziciju? Koliko pomocnih 

kontakata? Koja je vrednost komandnog napona? Da li je AC ili DC? 

Pozicija 39.41 Pomocni rele PR 220V 50Hz „ISKRA“ Da li mislite na raspored kontakata u obliku kruga ili u 

obliku pravougaonika?Koliko preklopnih kontakata 2,3 ili vise? 

Pozcije 39.42, 39.43,39.44,39.45 Bimetali sa opsezima koje ste naveli ne postoje ni kod jednog 

proizvodjaca niti se proizvode u ovako velikom strujnom  rasponu. Molimo vas da preciznije definisete 

koje opsege bimetala trebate. 



 

 

 

 
ОДГОВОРИ: 

 
 

1. Наручиоцу је потребан  ДИГИТАЛНИ  унимер инструмент. 
 
Након овог појашњења тачка 31.01 сада гласи: 
31.01. unimer instrument, digitalni, "ISKRA" ili odgovarajuće 

 
 

2. Наручилац је прецизније дефинисао тражене позиције из Обрасца понуде са структуром 
цене  и оне сада гласе: 

 

39.25. контактори-склопке, DSL 7 20А, командни напон наизнемичан 220V, 50Hz, са три помоћна 
контакта, "FANAL"или одговарајуће 

ком. 

39.26. контактори-склопке, DSL 18 25А, командни напон наизнемичан 220V, 50Hz, са три помоћна 
контакта, "FANAL"  или одговарајуће 

ком. 

39.27. контактори-склопке, DSL 33-10 40А, командни напон наизнемичан 220V, 50Hz, са три 
помоћна контакта, "FANAL" или одговарајуће 

ком. 

39.41. помоћни релеј PR, 220V, 50Hz, распоред контаката у облику правоугаоника са три 
преклопна контакта, "ISKRA" или одговарајуће 

ком. 

39.42. биметал за контактор са опсегом 2,5-4А  ком. 

39.43. биметал за контактор са опсегом 4-6А  ком. 

39.44. биметал за контактор са опсегом 7-10А  ком. 

39.45. биметал за контактор са опсегом 9-13А  ком. 

39.46. биметал за контактор са опсегом 12-18А  ком. 

39.47. биметал за контактор са опсегом 16-24А  ком. 

 
 

Одговори на питања постају саставни део конкурсне документације. 
 
 

                КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈНМВ 24/17 
 
 
                                                                                                                          
Достављено:                                                                                              
- Одговор је објављен на Порталу јавних набавки 
   и на интернет страници Наручиоца. 


