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Предмет: Одговори  на питањa  потенцијалног понуђача упућених  путем електронске 

поште (e- maila)  дана 26.11.2014.  у  14,33  часа за јавну набавку мале вредности услуга- 

услуге сервиса и поправки алатних машина у машинској радионици  број јнмв 45/14. 

 

 Поштовани, 

 

Дана 26.11.2014. упутили сте нам путем електронске поште питања  везано за јавну набавку 

мале вредности услуге сервиса и поправки алатних машина у машинској радионици  број 

јнмв 45/14. Наручилац је дана 26.11.2014. у 15,05 часова потврдио пријем е-маила. 

 

Питања гласе: 

 

1-Da li se u zahtevanom obimu radova na mašinama zahteva brušenje kliznih staza,brušenje 

velikog i malog suporta,pa nakon toga tuširanje istih,bez tih radnji po nama mašina  neće 

zadovoljiti SCHLEZINGER norme tačnosti. 

 2.-Šta smatrate pod zamenom svih zupčanika,pošto ih u vreteništu,menjačkoj kutiji i nortonu ima 

poprilično i kad bi se svi zamenili nebi Vam verovatno bilo dovoljno sredstava koje ste predvideli 

za popravku da popravite ostale mašine. 

 3.-Zamena svih ležajeva( FAG) je moguća ali samo da napomenem da na glavnom uležištenju PA 

struga tri ležaja povećane tačnosti P5(FAG) koštaju 2200eu,a ostali koji se menjaju isto toliko. 

 4.Rok za isvršenje radova je jako mali,  5-10 dana???da bi se kvalitetno izvršio remont struga po 

mašini je potrebno od 30-35 dana. 

  

Сходно одредбама члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012), достављамо Вам у законском року одговоре  на постављена  питања: 

 

1.Прихвата се сугестија потенцијалног понуђача  и техничка спецификација за сервис и 

поправку оба струга се у делу 1.0 Сервис и поправка струга (материјал + рад) допуњује са 

новим позицијама: 1.4 Туширање попречног и уздужног супорта и 1.5. Брушење клизних 

површина 

2.Прихвата се сугестија потенцијалног понуђача  и позиција техничка спецификација 2.2 

Замена зупчаника-комплет се мења у 2.2. Замена зупчаника у вретеништу. 

3.Прихвата се сугестија потенцијалног понуђача  и позиција техничка спецификација 2.2 

Замена лежајева-комплет се мења у 2.2. Замена лежајева у мењачкој кутији. 

4.Прихвата се сугестија потенцијалног понуђача   и продужава се рок за сервис и  поправку 

алатних машина наведених у техничкој спецификацији са 5 – 10 календарских дана на 5 – 20 

календарских дана. 
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У складу са  датим одговорима  извршићемо измену конкурсне документације за предметну 

јавну набавку  коју ћете моћи да преузмете на Порталу јавних набавки и Интернет страници 

Наручиоца  www.vikns.rs. 

 

 

С поштовањем 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 
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