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Одговор 2 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ 

ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ 

БРОЈ:   Д01.01- 5241/9 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  ЈН  111/19 (1.1.9)  

ДАТУМ:   26.08.2019.    

ЛАЗАРЕВАЦ 

 

   

  

 ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ) БРОЈ 2 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН  111/19 (1.1.9) 

 

 

 

Сагласно члану 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) и 

конкурсном документацијом за ЈН 111/19 (1.1.9) , дајемо одговор (појашњење) конкурсне документације за јавну  

набавку   добара  -    куповина уља и мазива. 

     

    

Заинтересовано лице у смислу члана 3 став 5  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12 ; 

14/15 и 68/15) доставило је електронском поштом дана  23.08.2019. године, захтеве за додатним појашњењима  у 

вези припреме понуде  за  ЈН 111/19 (1.1.9)   односно  следеће  питање: 

 

 

ПИТАЊЕ (ЦИТИРАНО):   

Poštovani još jedno pitanje za JN  

1.       U izmenjenoj tenderskoj dokumentaciji  koja je objavljena 19.8.2019.g.  na strani 18 gde su specifikacije  u 

koloni  ( standardi koje je potrebno zadovoljiti ) kod rednog broja 5  Уље за диференцијале и мењаче SАЕ 80 

W 90  koji standard treba da zadovolji da li API GL 5 pošto standard  koji ste naveli se odnosi na specifikaciju za 

hidraulično ulje 

2.        U izmenjenoj tenderskoj dokumentaciji  koja je objavljena 19.8.2019.g.  na strani 18 gde su specifikacije  u 

koloni  ( standardi koje je potrebno zadovoljiti ) kod rednog broja 6 Хидраулично уље хидрол 46 ХД  koji 

standard treba da zadovolji da li ISO 1158-HM  pošto standard  koji ste naveli  SAE J1703 ISO 4925    se odnosi 

na specifikaciju za kočione tečnosti 

3.        U izmenjenoj tenderskoj dokumentaciji  koja je objavljena 19.8.2019.g.  na strani 18 gde su specifikacije  u 

koloni  ( standardi koje je potrebno zadovoljiti ) kod rednog broja 7 Кочионо уље УК2 ДОТ 4 или еквивалент  

koji standard treba da zadovolji da li  SAE J1703 ISO 4925       pošto standard  koji ste naveli  CM.DEXTRON III 

    se odnosi na specifikaciju za ulje automatskih menjača 

4.       U izmenjenoj tenderskoj dokumentaciji  koja je objavljena 19.8.2019.g.  na strani 18 gde su specifikacije  u 

koloni  ( standardi koje je potrebno zadovoljiti ) kod rednog broja 8  АТФ уље ХД декстрон III или еквивалент  

koji standard treba da zadovolji da li  CM.DEXTRON III    pošto standard  koji ste naveli  ISO-L-XCCHB-2    se 

odnosi na specifikaciju za mast 

 

 

ОДГОВОР:   

 

 

1.  Наручилац ће прихватити сугестије и извршити измену конкурсне документације у делу Спецификација. 

 

         Наручилац ће  издати одговор број 2, измењену  конкурсну документацију  и Обавештење о продужењу рока 

за подношење понуда,   објавити  на  својој интернет страници   и Порталу јавних набавки.  

 


