
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - ДОДАТНА ОБАВЕШТЕЊА 404-116/18-1:  

Да ли су тражене карактеристике захтеваних производа следеће: 

1/7 Акумулаторска бушилица одвртач BOSCH GSR 14,4-2 или одговарајућа – Професионална 

акумулаторска бушилица: обртни момент, макс (тврдо увртање) 30 Nm ( меко увртање) 11 Nm, 

Број обртаја у празном ходу до (1. Брзина/ 2. Брзина) 0-400/ 1.400 мин-1. Тип акумулатора Nicd, 

напон акумулатора 14,4в, Капацитет акумулатора2х1,5ah, 

1/10 Усисивач MICHELIN VCХ 20 или одговарајући – Усисивач снаге 1400w, проток 70-80 

лтр/сец, резервоар од 20 л (пластичан), пречник црева 32 мм, дужина усисног црева 180 цм, 

тежина до 6 кг., 

2/1 Електронска бушилица Skil masters 6565 или одговарајуће - Електрична бушилица – чекић, 

улазна снага 710 w, стезна глава 13мм, брзина без оптерећења 0-3100 обртаја/мин, максималан 

број удара у минути 0-49500/мин, тип главе –метална једноделна брзостезна, тежина до 2.2 кг., 

2/5 Брусилица угаона  PERLES HSW 3125 RE (  Ф 125 мм) или одговарајуће - електрична 

професионална брусилица снаге од 1250 w, број обртаја 2500-12000 обр/мин, плоча 125мм, маса2,4 

кг., 

2/10 Ударна бушилица SKIL 1734 SDS + за бетон или одговарајуће - Електрична бушилица чекић, 

улазна снага до 400w, ударна сила до 1ј, брзина без оптерећења 0-1500 обртаја/мин, максималан 

број удара у минути 0-6600/ мин, тип главе сдс +, дужина кабла 6м, тежина до макс. 1.6 кг, 

4/1 Алуминијумска скела  CAGSAN SOO5 или одговарајуће – Дводелна алуминијумска скела 2х10 

степеника, висина платформе 3, 6-3, 8 мет, дохватна висина 5,63 мет, висина ограде 4,95 мет, 

ротирајући точкићи са блокадом и стабилизаторима, димензије платформе 155х45 цм, максимална 

носивост 250 кг, димензија степеника 30х30 мм ојачани на крајевима, механизам за блокирање 

платформе, 

5/2 Безуљни компресор AEG OL 50/15 (50LIT) или одговарајуће - напон 230v, снаге до 1,1 kw/1.5 

хп, боца усправна – вертикална 50 лит, проток 160 лит/ мин, притисак 8 бара, количина ваздуха 9-

9,6 м3/х, тежина 26,5 кг, број обртаја 2300 о/мин, 

5/3 Агрегат W-SZ или одговарајуће - модел W-SZ 2800, 

5/4 Усисивач MICHELIN VCX 20 или одговарајуће - Усисивач снаге 1400w, проток 70-80 лтр/сец, 

резервоар од 20 л (пластичан), пречник црева 32 мм, дужина усисног црева 180 цм, тежина до 6 

кг., 

6/3 Безуљни компресор AEG OL 50/15 ( 50 lit) или одговарајуће - напон 230v, снаге до 1,1 kw/1.5 

хп, боца усправна – вертикална 50 лит, проток 160 лит/ мин, притисак 8 бара, количина ваздуха 9-

9,6 м3/х, тежина 26,5 кг, број обртаја 2300 о/мин, 

 



6/10 Мердевине алуминијумске 3X1NmCAGSAN или одговарајуће – димензије профила 75х25мм, 

димензије степеника 30х30 мм, дохватна висина мин 7,0 мет, димензије склопљених 49х298х18 

цм, тежина 20 кг. Мердевине траженог произвођача поседују одређени сертификат о безбедности 

TUV – сертификат, да ли се може понудити одговарајући модел другог произвођача који нема 

задовољавајући сертификат? 

6/13 Акумулаторска шрафилица BOSCH GSR 12V или одговарајуће - професионална 

акумулаторска бушилица напона акумулатора 12v, тип акумулатора НИЦД, капацитет 

акумулатора 2х2,0  Ah, 

8/1 Компресор FIAC 100L/2,5 KS или одговарајуће – напон 230 V, снаге макс.2.5 кс, боца 100 лит, 

2850 обр/мин, улазни проток мин 250 лит/мин, притисак 8 бара, тежина 26 кг, 

9/5 Аку бушилица PERLES HBS 5128-13  или одговарајуће - професионална акумулаторска 

бушилица, напон 12 v, стезна глава до 10 мм, број обртаја 0-300/0-950/мин, поседује либелицу на 

алату ради лакшег бушења, акумулатор 2х1.3 ah, 

9/7 Акумулаторска шрафилица MAKITA 6319 DWFE или одговарајуће - професионална 

акумулаторска шрафилица, напон 12 v, поседује три брзине : 1   (0-300), 2 (0-550), 3 (0-1600) 

обр/мин, батерије 3x3 ah, Ни-Мх, стезна глава 13 мм, 

10/6 Електрична глодалица ISKRA NR 9 или одговарајуће - професионална глодалица номиналне 

снаге 1010w, брзина обртаја 24000 о/мин, стезна чаура алата 8мм, дубина резаја 0-50 мм, 

максимални пречник алата 40 мм, тежина 2,9, 

10/7 Michelin VCX  20  усисивачили одговарајуће  - Усисивач снаге 1400w, проток 70-80 лтр/сец, 

резервоар од 20 л (пластичан), пречник црева 32 мм, дужина усисног црева 180 цм, тежина до 6 

кг.. 

Одговори: 

Све наведене карактеристике се подударају са траженим карактеристикама производа у 

спецификацији конкурсне документације која се тиче набавке 404-116/18. 

Питање под бројем 6/10, Наручилац је сагласан са понудом заменског модела мердевина 

одговарајућих  карактеристика, као што је и назначено у спецификацији набавке.   

 

 

  


