
 

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12, 14/15 И  68/15), Институт за кукуруз „Земун 

Поље“, улица Слободана Бајића број 1, Београд, Земун, у поступку јавне 

набавке добара – Браварски материјал и вијчана роба, редни број 

набавке M-38/16, даје следеће одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

 

Питања, везано за јавну набавку М-38/16 - Браварски материјал и вијчана 

роба 

 

ПИТАЊЕ 1:  

18.08.2016. објавили сте на порталу јавних набавки обавештење о 

продужетку рока за подношење понуда, где сте навели да је рок за 

подношење понуда 30.08.2016. до 12h. 

Након тога, 22.08.2016. објавили сте на порталу јавних набавки, измену 

Конкурсне документације са упутством понуђачима како да сачине понуду, 

где наводите датум за подношење понуда 24.08.2016. до14h. 

Молим Вас да Конкурсном документацијом прецизирате, датум и време 

подношења понуда, за јавну набавку М-38/16- Браварски материјал и 

вијчана роба. 

 

ОДГОВОР 1:  

Рок за подношење понуда за јавну набавку М-38/16- Браварски материјал и 

вијчана роба је до: 30.08.2016. године до 12,00 сати. 

 

 

ПИТАЊЕ 2: 

У Конкурсној документацији, од ставке 198, тражи се квалитет 12, на које се, 

конкретно ставке односи квалитет 12. 

 

ОДГОВОР 2:  

Ставке 198, 199 и 200 одговарајуће је понудити у квалитету 12. 

 

 

ПИТАЊЕ 3: 

Ставке 201, 202, 203, 204 – Завртњи са матицом, потребно је да прецизирате 

дужину завртња и класу у којој треба да буде израђен завртањ. 

 

ОДГОВОР 3:  

За ставке 201, 202, 203, 204 одговарајуће је понудити завртње са матицом и 

подлошком, дужине 40mm у квалитету 8.8 или 10.9, одговарајуће дебљине 

како је дефинисано Конкурсном документацијом. 

 

 

ПИТАЊЕ 4: 

Ставке 205,206,207,208,209,210,211,212 – Матице тврдоће 9.8, не постоје 

матице тврдоће 9.8, већ могу бити у класи 8.8. или 10.9. Прецизирати у којој 

су класи тражене матице. 

 

 



 

 

ОДГОВОР 4:  

За ставке 205,206,207,208,209,210,211,212 одговарајуће је понудити матице у 

квалитету 8.8. 

 

 

ПИТАЊЕ 5: 

Ставке 213,214,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225. Да ли су навртке у 

класи 8.8. 

 

ОДГОВОР 5:  

За ставке 213,214,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225 одговарајуће је 

понудити матице у квалитету 8.8. 

 

 

 

Наведена објашњења  представљају саставни део Конкурсне 

документације. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

Објашњење број: 5 

Датум: 23.08.2016.године 

 


