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Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 72/2019 
Број:404-72-1357/2019-IIIı-5 
Датум: 31.10.2019. године 
        Л о з н и ц а 
 

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 
број 124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо 

 
ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 

         Деловодни број: 404-72-1357/2019-IIIı-5 
 

Предмет:  Одговори на постављена питања у вези јавне набавке број 72/2019 – Набавка 
машина, алата и опреме за потребе избеглих лица 

 
На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам 

одговоре на питања,  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца. 
 
ПИТАЊЕ 1:  
Позиција 26-брусилица “FLEX” на воду 
Наведене карактеристике одговарају угаоној брусилици (нпр. “FLEX” 8-11 а не машини за 
мокро полирање камена) шта нудити? 
 
ОДГОВОР:  
 
26 BRUSILICA NA VODU MALA le 12-3 

100w 

Максимални пречник абразивног диска 115 мм 

Брзина обртаја броја обртаја Л 3700 – ЛЕ 1200/3700 

Улаз снаге 1150 V 

Снага 1040 V 

Мокра брусилица, са PRCD преносивом заосталом 
струје 

Уређај (интегрисан у кабл). Доступно са 
променљивом брзина (ЛЕ Тип) 

 

1     
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ПИТАЊЕ 2: 
Позиција 29 – машина за малтерисање “PFTG 4 x smart” Тражена машина у ценовнику 

увозника кошта 6.750,00 евра + ПДВ. Молимо појасните. 
 
 
ОДГОВОР 
Није спорна, може да се набави и купи у новчаном износу на који изабрани корисник има 
право. 
 
ПИТАЊЕ 3. 
Молимо да нам појасните да ли је у Набавци алата за помоћ избеглим лицима направљен 
пропуст па је у ставци 24.наведена услуга Вакум 48? 
 
ОДГОВОР 
 
На страни 23 конкурсне документације, направљена је техничка грешка, треба само да стоји 
“VAKUM SLIM 48 и у комплету иду препарати и вакуум кесе” 
 
 
 
 
 
На нашој интернет страници www.loznica.rs – Јавне набавке – jавне набавке  2019. 
                                           

                                                    Координатор групе за јавне набавке – члан комисије 
                          

                                                        Слађана Томићевић                                                      
Достављено: 
- портал јавних набавки  
- сајт града Лознице 


