I.
II.
III.
IV.

Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула
Кнез Данилова 16, Београд
Телефон: 322‐43‐21 до 29 Фах: 324‐88‐44 e‐mail: dzpalilula1@ptt.rs www.dzpalilula.org.rs
Текући рачун: 840‐628661‐19 Матични број: 07036965 ПИБ: 100123514

Број: 1661
Датум:24.02.2016.

Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број Д 28, „Материјал за одржавање
возила)“

За јавну набавку добара Д 28, „Материјал за одржавање возила“, на адресу наручиоца приспела су
следећа питања:
Питање 1:
Потребни су нам подаци за следећа возила:
punto
citroen jamper
hundai
pezo 206
skoda fabia
уписати годиште возила ,киловат,кубикажу,ознаку мотора.број шасије
Питање 2:
Појаснити ставке 18 и 24‐‐‐‐‐mamos
Питање 3:
потребно је разјаснити ставку 185.дебљина,димензија,да ли се мисли на црни лим
Питање 4:
да ли су гуме за возила зимске или летње?
Питање 5:
bendix anlasera pal , automat anlasera pal..
Питање 6:
Ставке од броја 68 до 71 / гуме 165/64r14, 165/70 r14, 175/70 r14, 195/70 r15, да ли су у питању
зимске или летње гуме?
Одговор 1:
PUNTO 2011 год. – 44kw, 1242 m3 , бензин
CITROEN JUMPER 1997 год. ‐ 80 kw, 1998м3 бензин , бр. шасије: VF7231C2215414931
HJUNDAI AKCENT 2008 год. – 71kw, 1399m3 бензин, бр. шасије: NLHCM41AP8ZO94245
PEZO 206
2003 год. – 44kw, 1124m3 бензин, бр. шасије:VF32CHFXF43222055
SKODA FABIA
2003год. – 47kw, 1198m3 бензин, бр. шасије: TMBNY46Y443924478
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Одговор 2:
Мamos је произвођач анласера и опреме за анласере, и означава меру квалитета коју треба да
испуњава понуђено добро.
Обзиром да у складу са чланом 72 ЗЈН наручилац може да користи навођење елемената попут робног
знака, патента или произвођача уколико предмет набавке не може бити описан на начин да буде
довољно разумљив за понуђаче, навођење тих елемената мора бити праћено речима „или
одговарајуће“
Одговор 3:
Црни лим 0,8 mm
Одговор 4:
Зимске гуме
Одговор 5:
Pal је произвођач анласера и опреме за анласере, и означава меру квалитета коју треба да испуњава
понуђено добро.
Обзиром да у складу са чланом 72 ЗЈН наручилац може да користи навођење елемената попут робног
знака, патента или произвођача уколико предмет набавке не може бити описан на начин да буде
довољно разумљив за понуђаче, навођење тих елемената мора бити праћено речима „или
одговарајуће“
Одговор 6:
Зимске гуме

У складу са одговорима биће извршена измена конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку
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