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Одговор на питање понуђача
Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број Д 17, „Материјал за одржавање зграда“
За јавну набавку добара Д 17, „Материјал за одржавање зграда“, дана 17.07.2018. године на адресу
наручиоца пристигло је следеће питање:
Питање 1: Молим за појашњење, везано за партију 1‐ Боје, четке, ваљкови и шмиргле за следеће ставке:
1. ‐ ставка бр.4 Боја основна за гвожђе, водена ‐ нема црвене, сви производе у сивој боји, и у паковањима
од 0,65 л и 0,7 л па је боље и да једница мере буде: ком
2. ‐ ставка бр.7 Лак за ауто ‐ 10 кг ‐ ставка није јасна. Да ли се мисли на Ауторепаратур лак. Има у белој и
црвеној боји као готов лак. Остали се раде по поруџбини. Паковања су од 1 Л, 3,5 Л и 20 Л. Остали нуде у
паковањима са учвршћивачем од 1,5 Л (1Л боје + 0,5 Л учвршћивач).
3. ‐ ставка бр.8 ‐ Лак нитро ‐ 10 кг ‐ Ставка није јасна. Да ли се мисли на Нитро Емајл Лак, Основни нитро лак
или Завршни нитро лак која су у паковањима од 0,7 Л и 0,75 Л, а не у једниници мере: кг.
4. ‐ ставка бр.9 ‐ Лак спреј ‐ ком.30 ‐ Пошто се тражи у ставкама од 65 са 68 акрилни лак спрејеви, на које се
овде мисли спрејеве пошто су сви спрејеви акрилни.
5. ‐ ставка бр.13 ‐ Сандолин уљани ‐ 20 кг ‐ Ови производи се нуде у паковањима од 0,7 Л и 0,75 Л
(специфична тежина је око 600 гр. по Л у зависности од нијансе).
6. ‐ ставка бр.14 ‐ Тонери разни ‐ ком. 30 ‐ Да ли се овде мисли на тонере у паковањима од 100 мл или на
тонере у паковањима од 600 мл ( 1 кг).
7. ‐ ставка бр.Гит за дрво ‐ кг 5 ‐ Постоји Акрилни и Уљани кит за дрво у паковању од 0,8 кг.
8. ‐ ставка бр.16, 17 и 22 ‐ Гит монтажни ‐ туба, Гит Силиконски‐туба и Акрилни силикон‐Туба: ‐ Да ли овде
мислите на паковања од 280 мл ‐ картуши.
9. ‐ ставка бр.19. Лепак Кнауф ‐ кг 100 у паковањима од 5 кг ‐ Молим за појашњење о ком лепку се ради ‐ да
ли се ради о лепку за керамику или је у питању испуна.
10. ‐ ставка бр.25, 26 и 27 ‐ Ваљци молерски ‐ Да ли се овде ради о Ваљку са ручком или само о улошку.
11. ‐ ставка бр.28 и 30 ‐ потребно је нагласити да ли се ради о ручки за мали ваљак од 10 цм или за велики
од 23/25 цм да би се одредио компатибилни ваљак. Неко може да вам понуди мали ваљак а ви мислили сте
на велики.
12. ‐ ставка бр.39 ‐ Шајбна (широка четка) ‐ Да ли се мисли на Шајбну (то је округла четка цца Фи 120) или се
мисли кад се каже : широка четка на Тапер четку која је правоугаона.
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13. ‐ ставка од бр.40 закључно са бр.48 ‐ Шмиргле разне гранулације ‐ Ове ставке су доста нејасне. Да ли се
ради о црвеној (за дрво и метал) ширине 610 мм или 203 мм, Белој (за молере) ширине 116 мм или се ради
о воденој шмиргле која се продаје на комад (лист). Шмиргла у ролни без обзира на димезију се продаје у
метру дужном.
14. ‐ ставка бр.54 ‐ Лепак Бизон или еквивалент ‐ Универзално лепило : 4 кг ‐ По хемијском саставу је исто
што и Лепак Синтелан или мислите на супер лепкове, или епокси лепкове..... Молим за појашњење.
15. ‐ ставка бр.56 ‐ Лепак Синтелон или еквивалент ‐ 10 кг ‐ Лепак синтелана се пакује у 0,85 Л (а то је цца 900
гр.). Молим да прилагодите документацију.
16. ‐ ставка бр.61 ‐ Крстићи за керамику ‐ која димензија је у питању: 2мм или 3 мм или 4 мм.
17. ‐ Ставка бр.64 ‐ Основна боја за заштиту ‐ 3 Л ‐ има разних основних боја за заштиту дрвета, метала, на
Уљаној, Нитро бази, Воденој ...
Одговор 1:
1. Ставка бр.4 Боја основна за гвожђе водена, може у сивој боји, јединица мере комад.
2. Ставка бр.7 Лак за ауто ‐ 10 кг, мисли се на Ауторепаратур лак у белој или црвеној боји.
3. Ставка бр.8 ‐ Лак нитро ‐ 10 кг, мисли се на Нитро Емајл Лак.
4.Ставка бр.9 ‐ Лак спреј ‐ ком.30, мисли се на лак спреј у разним бојама. Ставке од 65 до 68 биће
обједињене у једну ставку, тј. пребачене количине у ставку бр.9.
5. Ставка бр.13 ‐ Сандолин уљани ‐ 20 кг, т разних нијанси величина паковања од 0,75 л.
6. Ставка бр.14 ‐ Тонери разни ‐ ком. 30, односи се на паковање од 100мл.
7. Ставка бр.Гит за дрво ‐ кг 5, тражимо уљани гит у паковању од 0,80 кг.
8. Ставка бр.16, 17 и 22 ‐ Гит монтажни ‐ туба, Гит Силиконски‐туба и Акрилни силикон‐Туба, односи се на
паковање 280 за пиштољ.
9. Ставка бр.19. Лепак Кнауф ‐ кг 100 у паковањима од 5 кг, мисли се на испуну.
10. Ставка бр.25, 26 и 27 ‐ Ваљци молерски, потребно је да ваљци буду са ручком.
11. Ставка бр.28 и 30, с обзиром да нам је потребан и мали и велики ваљак, а самим тим и мала и велика
ручка, раздвојићемо наведене ставке.
12. Ставка бр.39 ‐ Шајбна (широка четка), мисли се широку тапер четку.
13. Ставка од бр.40 закључно са бр.48 ‐ Шмиргле разне гранулације, ради се о црвеној (за дрво и метал)
ширине 610 мм или 203 мм.
14. Ставка бр.54 ‐ Лепак Бизон или еквивалент ‐ Универзално лепило, мисли се на лепак који је по хемијском
саставу исто што и лепак Синтелан.
15. ставка бр.56 ‐ Лепак Синтелан, јединица мере биће изражена у грамима.
16. Ставка бр.61 ‐ Крстићи за керамику, неопходно је да буде величине од 3 мм.
17. Ставка бр.64 ‐ Основна боја за заштиту ‐ 3 Л, тражимо боју за метал на уљаној бази.
У складу са одговорима , биће извршена измена конкурсне документације и иста ће бити објављена на
Порталу јавних набавки и на сајту Наручиоца

С поштовањем,

Одсек за јавне набавке и план
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