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ЈКП „ Чистоћа“ Нови Сад 
Сентандрејски пут 3 
Комисија за јавну набавку ЈНМВ -05Д/17 
Боје и лакови  
Број: 2358 
Дана: 01.03.2017. године 
 
                                                                                           
Предмет: Одговор на питања потенцијалних понуђача  
           
   Наручилац је дана 27.02.2017. године на имејл адресу примио два Захтева 
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације од 
потенцијалних понуђача за јавну набавку „Боје и лакови“, редни број набавке ЈНМВ 
-05Д/17. Захтеви су заведени код Наручиоца истог дана  под бр. 2200 и 2201. 

Наручилац је дана 28.02.2017. године на и мејл адресу примио Захтев за 
додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације. Захтев је 
заведен код Наручиоца истог дана под бројем 2271. 
  
Питања потенцијалног понуђача од 27.02.2017. године: 
 
1. Увидом у тендерску документацију имамо нејасноће у вези неких производа и 
осталих ваших захтева, па молимо да нам их разјасните! 
 

 ставка 27; спреј 3у1 брзосушећи... наше питање: да ли само ти спрејеви 3у1 или 
могу и други брзосушећи ауто спрејеви ? 

 ставка 39; маска са филтером за фарбање.... наше питање: да ли обична 
маскица са филтером или маска, са филтером који се мења? 

 ставка 52; флах четка за радијатор... наше питање: која ширина четке? 
 ставка 54;шприц кит 2к... наше питање : да ли се тражи само шприц кит или и 

учвршћивач за шприц кит? 
 ставка 62-67; акрилна боја сет... наше питање ста вам чини сет, колико боје, 

колико учвршћивача, колико разређивача? 
 ставка 68; боди гит 930 или одговарајуће... наше питање: да ли Вам треба Боди 

гит или Боди 930 ? јер боди 930 није гит!  
Ако Вам треба Боди 930,које паковање тражите, 1кг, 2.5кг, 5кг? 

 ставка 69; Боди гит 999; наше питање: Да ли Вам треба Боди 999 или Боди гит, 
посто Боди 999 није гит!!! 

Ако Вам треба Боди 999 које паковање тражите, 300мл или 1кг? 
 ставка 70; папирна ролна за заштиту стакла ... наше питање која ролна папира, 

које величине и колико метара намотаја папира на њој? 
 ставка 71; Боди метал гит... ; наше питање које паковање тражите ; 1кг,2кг,5кг? 
 ставка 72 Боди пластик гит... наше питање ; које паковање тражите...750мл,1.5Л 

? 
 ставка 84; шмиргла 60 ; наше питање је које ширине тражите шмирглу , 12цм, 

61цм...? 
 ставка 85 ; шмиргла 80 ; наше питање .. која ширина се тражи ...12цм или 

61цм...? 
 ставка 90 ; Мат трака 48/50 ... наше питање је да нам објасните шта Вам значи 

мат трака...? 
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2. У  Вашој тендерској документацији тражите под условима рок испоруке 1 дан, а 
тражите да вам се праве боје у сетовима или у акрилним нијансама...? 
Наше питање је ; да ли ви мислите да прављење боја траје 2 мин па да се може истог 
тренутка и донети роба??? 
Како да се роба донесе исти дан ако је понуђач ван Новог Сада , (например из Ниша) 
или га ви свесно одмах дисквалификујете у старту? Молим вас да ми то објасните и да 
ми потврдите да ли и даље остајете при ставу да је рок испоруке 1 дан ???? 
 
Питања потенцијалног понуђача од 28.02.2017. године: 
 
Молимо вас за појашњење јавне набавке: ЈНМВ БР.05Д/17 БОЈЕ И ЛАКОВИ 
 

 Рбр.2 подлога за импрегнирање пода: на којој бази? Еpоxy, акрилна.. 
 Рбр.8 пурпена : Која намена и ниско експандирајућа или експандирајућа ако је 

стандардна ПУР пена 
 Рбр.27 Спреј 3 у 1 брзосушећа акрилна боја ???? 
 Рбр.33 ПВЦ фолија за кречење: од колико микрона? Ми на стању имамо 4 типа! 
 Рбр.36 креп трака од 55 мм: да није грешка? Креп траке су у димензијама од тзв: 

20, 30, 40 И 50 мм (секу на 19,25,30,38 и 48мм) и дужина је нпр.33 м , 50 метара 
у једној ролни 

 Рбр.52 флах четка за радијатор крива: која димензија 1“, 1 ,5”, 2” (цола) 
 Рбр.62-67 акрилна боја: потребно је тачано дефинисати по РАЛ-у и количину 

навести у кг. не може се конкурисати по сетовима . Сет може имати и 100гр и 1кг 
и 2кг….као под рбр.93 

 Рбр.68 , 69 , 71,72,73 не пише паковање боди гит па тек онда комада 
 Рбр.70 папирна ролна: дебљина и димензија папира. Прецизније: грамажа и 

димензија 
 Рбр.76 шмиргла фи 115: гранулација и број рупа или без рупа 
 Рбр.84,85 димензије шмиргле 

 
 

 
Одговори Наручиоца на питања од 27.02.2017. године:  
 
A) 

1. Спреј под ставком 27. мора бити 3 у 1 брзосушећи (грешком је наведено акрилни).   
2. На позицији 39. Наручилац захтева маску са филтером који се не мења. 
3. Четка са позиције мора бити ширине 2“. 
4. Наручилац на позицији 54. захтева шприц кит 2к са учвршћивачем. 
5. На позицијама 62 - 67 акрилне боје - аутопрограм  наручилац захтева сет који се састоји 

од 1л боје, 0,5 л учвршћивача и 0,5 л разређивача. 
6.  На позицији 68. Наручилац захтева боди 930 или одговарајуће у паковању од 1 кг. 
7. На позицији 69. Наручилац захтева боди 999 или одговарајуће у паковању од 1 кг. 
8. На позицији 70. Наручилац захтева папирну ролну за заштиту при фарбању 20м дужине 

и ширине 1м. 
9. Боди метал гит са позиције 71. је у паковању од 1 кг.  
10. Боди пластик гит са позиције 72. је у паковању од 750 мл. 
11. Шмиргла 60 са позиције 84. је ширине 12 цм. 
12. Шмиргла 80 са позиције 85. је ширине 12 цм. 
13. Наручилац захтева амбалажну траку (селотејп) непровидну. 

 
Б) Наручилац ће продужити рок за испоруку поручених добара са 1 на 3 дана од дана 
пријема наруџбенице.  
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Одговори Наручиоца на питања од 28.02.2017. године:  
 
1. Наручилац на позицији 2. из техничког описа захтева акрилну подлогу  за 

импрегнирање пода. 
2.  На позицији 8. Наручилац захтева ниско експандирајућу пур пену. 
3. На позицији 27. Наручилац захтева спреј 3 у 1 брзосушећи, грешком је наведено 

акрилни. 
4. На позицији 33. Наручилац захтева ПВЦ фолију за кречење  4mx5m од 30 микрона. 
5. Креп трака са позиције 36. је 5 цм ширине и 50м дужине. 
6. На позицији 52. Наручилац захтева криву флах четку за радијатор од 2“ (цола). 
7. Наручилац на позицији 62. захтева црну акрилну боју рал 9005 (ауто програм) у сету 

1л боје+ 0,5 л учвршћивача + 0.5л разређивача. 
8.  Наручилац на позицији 63. захтева зелену акрилну боју рал 6002 (ауто програм) у 

сету 1л боје+ 0,5 л учвршћивача + 0.5л разређивача. 
9. Наручилац на позицији 64. захтева жуту акрилну боју рал 1021 (ауто програм) у сету 

1л боје+ 0,5 л учвршћивача + 0.5л разређивача. 
10. Наручилац на позицији 65. захтева белу акрилну боју рал 9010 (ауто програм) у сету 

1л боје+ 0,5 л учвршћивача + 0.5л разређивача. 
11. Наручилац на позицији 66. захтева црвену акрилну боју рал 3020 (ауто програм) у 

сету 1л боје+ 0,5 л учвршћивача + 0.5л разређивача. 
12. Наручилац на позицији 67. захтева наранџасту акрилну боју рал 2011 (ауто програм) 

у сету 1л боје+ 0,5 л учвршћивача + 0.5л разређивача. 
13.  Боди 930 и 999 са позиција 68. и 69. је у паковању од 1 кг. Грешком је наведено гит.  
14.  Боди гит са позиције 71. је у паковању од 1 кг.  
15. Боди гит са позиције 72. је у паковању од 750мл. 
16.   Боди гит са позиције 72. је у паковању од 750гр. 
17.  Папирна ролна за заштиту стакла при фарбању је 20м дужине и ширине 1м. 

Наручилац ће прихватити папир у наведеној димензији без обзира на грамажу. 
18.  Обртна шмиргла са позиције 76. без рупа, гранулација 60. 
19.  Шмиргле са позиција 84. и 85. ширине 12 cm. 
 
 
 
У складу са одговорима и појашњењима Наручилац ће извршити измене и допуне 
Конкурсне документације и продужиће рок за достављање понуда.  
 
Одговори потенцијалним понуђачима Наручилац ће истовремено објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.  

 
 
 
                                                                                Комисијa за јавну набавку 


