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 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавне набавке објављује 
 

ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ 

Питање 1  :   

     : 
 
- u Predmeru i predračunu radova na str 41 u delu sa elektro radovima 
IV-svetiljke, priključnice i prekidači nedostaju stavke ukupno bez 
pdv-a, PDV i ukupno sa pdv-om, kao što je to slučaj kod ostalih radova. 
Molim vas da ispravite tabelu 
 
- u Predmeru i predračunu radova na str 48 u konačnoj rekapitulaciji 
radova nedostaje pozicija za Građevinske radove. Molim vas da ispravite 
tabelu 
 
- što se tiče obilaska lokacije, da li imate neki određeni termin za 
obilazak i u kom vremenu se može doći? Planirali smo da u toku iduće 
nedelje izvršimo obilazak pa vas molim za uputstvo i kontakt osobu kome 
da se obratimo “? 

 

Питање 2: 

 
  U opisu je navedeno da je neophodno da ormar bude od nerđajućeg čelika. Da li može da bude i 

od drugog materijala? 
 Opisom su navedene tehničke karakteristike opreme i konkretan model snage  340 kW a u obrascu 

10 se traži generator snage 450 kW. Koja je referentna snaga koja je potrebna i u kom 
temperaturnom režimu i kog stepena iskorišćenja. Da li je dozvoljeno ponuditi opremu drugih 
proizvođača 

  
 Одговор 1: 

 Кроз измену конкурсне документације, која ће бити објављена на порталу и сајту , исправиће 

се уочени недостаци, 

-што се тиче обиласка локације, нема одређен термин за обилазак,  али се потенцијални 

понуђачи морају најавити бар два дана раније око усаглашавања дана и сата обиласка и то на 

маил који је наведен у конкурсној документацији са назнаком „ЗА ДИРЕКТОРА“ 

Одговор 2: 

 -Обзиром да је предвиђена спољна монтажа гасног генератора, неопходно је да 

орман буде од нерђајућег челика ,који је отпоран на утицај временских услов како би се 

избегла корозија. 



 

 

-  Потребна је испорука уређаја минималне снаге 340 kW за температурни режим 80/60 и 

степена искоришћења  98,6%. Понуђачима је дозвољено да понуде опрему која је  истих или 

одговарајућих карактеристика. 
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