
УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ – Београд, ул.Светозара Марковића бр.56 

Јавна набавка: Д-30/18 Потрошни материјал  -2.Партија  
 
 
 

Дел.бр. 3554 

22.06.2018.год. 

 

 

На основу члана 63,став 3 Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ 124/2012, 

14/15) ,  Комисија за јавну набавку у отвореном поступку набавке добара Потрошни 

материјал  -2.Партија-Кодирани цилиндар , број набавке : Д-30/18, на захтев 

заинтересованог лица ,даје следећа : 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА 

конкурсне документације Д-30/18. Партија 2.  

ЗАХТЕВ :  

Цитирани текст из техничке спецификације: 

„Цилиндар за браву, за специјалан систем закључавања, са обостраним закључавањем, 

асиметричан 30мм+35мм, месингани, са по пет пинова и пет припадајућих кључева 

(стандарднипрофил кључа). Систем се састоји од 500 цилиндара код кога свака 

цилиндрична јединица има своје кључеве, који не могу да откључавају ниједну другу у 

систему, али где се свака цилиндрична јединица у систему може откључати једним 

мастер (главним) кључем. За функционисање система потребно је 9 мастер (главних) 

кључева “ 

Када кажете „стандардни профил кључа“: 

1.Да ли мислите на кључ који има рупице на себи, или мислите на кључ који нема 

рупице на себи, вец има канале ? 

2.Да ли мислите на 500 или 700 цилиндара у Мастер систему, јер се као количина за 

позицију 1, партије 2 тражи 700 комада, а у опису позиције стоји да се трази систем 500 

цилиндара. Молим Вас да прецизирате у конкурсној документацији шта се тачно 

тражи. 

3.Да ли прихватате цилиндар код кога је финална површинска обрада никл. 

4.Да ли цилиндар треба да буде у складу са ЕN1303 нормом за производњу цилиндара, 

или прихватате и несертификоване турске, кинеске и остале произвођаче? 

5.Ако мастер кључева укупно има 9, колико кључева треба да има сваки цилиндар који 

је део система ? 

5.Како је било неколико верзија документације, молимо вас да објавите коначну 

верзију документације са прецизним роком за подношење понуда, јер се у 

документацији објављеној 20.06.2018 наводи рок за подношење понуда 18.06.2018 ? 

 ОДГОВОР: Валидна је конкурсна документација ,као и позив за подношење понуда 

који су објављени на Порталу јавних набавки 08.06.2018.године ,шифра јавне набавке : 

1938472 , рок за достављање понуда :09.07.2018.године. 



УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ – Београд, ул.Светозара Марковића бр.56 

Јавна набавка: Д-30/18 Потрошни материјал  -2.Партија  
 
 
 

 

На објави предметне набавке од 18.05.2018.године( шифра јавне набавке: 1910528 ) 

унета је напомена : „Погрешно објављен позив за подношење понуда и конкурсна 

документација. Јавна набавка у припреми.позив и конкурсна документација биће 

накнадно објављени“ . 

 

У конкурсној документацији објављеној на Порталу јавних набавки 08.06.2018.године  , 

у опису за варијабилни профил кључа је одговор на питања под редним бројем 1, 2 и 5. 

 

За питање под редним бројем 3 одговор је да се тражи месингани цилиндар што значи 

да не може да буде финална површинска обрада од никла, а за питање под редним 

бројем 4, одговор је да се тражи цилиндар који је надоградња постојећег система "Бане 

Секулић", како постојећи цилиндри задовољавају норму ЕN1303, потребно је да и 

цилиндри понуђени у овој јавној набавци такође задовољавају овај стандард 

 

 

 

 

     КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

            

 

 

 


