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ЈКП „ Чистоћа“ Нови Сад 
Сентандрејски пут 3 
Комисија за јавну набавку ЈНМВ-08Д/20 
Боје и лакови 
Број: 3509 
Дана: 09.03.2020. године 
 
                                                                                           
Предмет: Одговор на питање заинтересованом лицу 
           
   Наручилац је дана 06.03.2020. године на имејл адресу примио Питање за јавну 
набавку „Боје и лакови“, редни број набавке ЈНМВ-08Д/20 који је код Наручиоца 
заведен истог дана под бројем 3344. 
 

Садржај захтева 

 

Молим појашњење следећег из техничке спецификације предмета набавке: 
- Редни број 4 - Која је потребна величина паковања? Који тон по РАЛ карти је 
потребан? 
- Редни број 13 - Који тон по РАЛ карти је потребан? 
- Редни број 32 - Који тон по РАЛ карти је потребан? 
- Редни број 35 - Који тон по РАЛ карти је потребан? 
- Редни број 46 - Који тип маске и који ниво заштите је потребан? 
- Редни број 47 - Да ли је у питању једнократна или вишекратна употреба 
тражене маске? Да ли је грешка у тексту '' филтер се не мења '' ? Која би маска 
била репер због типа и нивоа заштите? 
- Редни број 65 - Koja нијанса и чија тон карта је репер? 
- Редни број 97 и 98 - Да ли мислите на шмирглу за молерске радове? 
- Редни број 105 и 113 - На које силиконе тачно мислите - 
акрилни,санитар,ацетат ... ? 
- Редни број 110 - Која гранулација је потребна? 
- Редни број 117 - На који корунд мислите? Да ли треба за дрво,глет или 
метал? У таблама или ролни? 
- Редни број 120 - Који тип филтера је потребан и који ниво заштите као и за 
који модел/тип маске је потребан? 
- Редни број 127 - Намена брусног папира и која је гранулација потребна? 
 

 
Одговор Наручиоца:  

 

- Редни број 4 – паковање 1/25, RAL 6018; 
- Редни број 13 – RAL 2436; 
- Редни број 32 – различите боје, према потребама Наручиоца; 
- Редни број 35 – различите боје, према потребама Наручиоца; 
- Редни број 46 – FFP3; 
- Редни број 47 – вишекратна употреба, користи 3M  BAYONETSISTEM, 3M 
68000 „или одговарајуће“; 
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- Редни број 65 – HGP или одговарајуће; боја према потребама Наручиоца; 
- Редни број 97 и 98 – мислимо на шмирглу наведених гранулација; 
- Редни број 105 - санитарни силикон; 
- Редни број 113 – силикон  термо 1500C⁰; 
- Редни број 110 – гранулација 1000; 
- Редни број 117 – корунд за метал, у таблама; 
- Редни број 120 – тип филтера А2P3 (S) за маску модел VISPRO M3; 
- Редни број 127 – гранулација 120, за дрво. 

 

 
Одговор потенцијалном понуђачу Наручилац ће истовремено објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.  
 

 
 
                                                                                Комисијa за јавну набавку 


