
ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА И ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

- ЈНМВ бр. 01-138-1/2020 - 

Дана 26.05.2020. године је заинтересовано лице поставило следећа питања: 

 
Позиција 3 - која крива, колико полова? 
Позиција 4 – да ли сте мислили на сабирнице S 6 произвођача Sintermetal ? 
Позиција 11 – шта треба да садржи сет за led raster ? 
Позиција 16 – доставите техничке карактеристике за тражену струјну склопку 
Позиција 18 – да ли је то сет за led raster на позицији 19 и од чега се састоји? 
Позиција 21 – који материјал, које димензије, штампа итд? 
Позиција 22 – који материјал, које димензије, шта треба да пише? 
Позиција 23 – да ли се  тражи Din шина за аутоматске осигураче? 
Позиција 25 – шта се тражи на тој позицији, димензије, где се уграђује, изоловане или 
неизоловане? 
 

Одговори 

Позиција 3:  једнополни осигурач 

Позиција 4:  не, обична сабирница за уземљење 

Позиција 11: надградни сет за претварање уградног у надградни 

Позиција 16: 40А-C-300mA 

Позиција 18: да, сет сајли, вијака и матица 

Позиција 21: димензије 20mm x 100mm, а штампа по избору 

Позиција 22: материјал PVC, димензије 10mm x 25 mm, бројеви од 1 до 10 x 2 

Позиција 23: да 

Позиција 25: У измени и допуни конкурсне документације ће бити прецизирано шта се тражи 

на наведеној позицији 

 

Дана 27.05.2020. године је заинтересовано лице поставило следеће питање: 

У тендерској документацији коју сте објавили на Порталу јавних набавки, за набавку електро 
материјала, наишли смо на одређене недоумице. 
Молимо Вас да нам одговорите на питање. 
1. За ставке 10. и 19. LED панели, захтевате да се понуде LED панели са одређеним 
карактеристика, а нигде у оквиру техничке документације не тражите да се на било који 
начин докаже да понуђена добра одговарају захтеваним карактеристика. 
Молимо Вас да сагледате могућност да уз понуду, понуђачи доставе каталоге или техничке 
листове, са означеним техничким карактеристикама које сте захтевали за LED панеле. 
 

Одоговор 

У измени и допуни конкурсне документације ће бити утврђена обавеза Понуђача да доставе 

каталоге или техничке листове са техничким карактеристика за LED панеле. 

 

С поштовањем, 

 

Комисија за јавну набавку 

 


