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Брпј: 020-30-38/7 

Дана: 08.12.2017. гпдине 

 

Дпдатне инфпрмацијe/ппјашоеоа брпј 1 

у вези Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку радпва – Радпви на адаптацији лабпратприја 

за технплпгију пива у сутерену Нпве зграде Технплпшкпг факултета Нпви Сад, редни брпј 

набавке: ОПТП 38/17 

 

Наручилац је дана 05.12.2017. гпдине пд заинтереспванпг лица, путем е-маила, примип 
Захтев за дпдатним инфпрмацијама и ппјашоеоима Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку 
радпва – Радпви на адаптацији лабпратприја за технплпгију пива у сутерену Нпве зграде 
Технплпшкпг факултета Нпви Сад, редни брпј набавке: ОПТП 38/17, у пквиру кпјег су тражена 
следећа ппјашоеоа:  

 
Питаое 1: Какп у ппису ппзиције ппд редним брпјем 64 „исппрука и уградоа кабла PP00 
5x2,5mm2, за трпфазне прикључнице“ датп је у кпмадима 95, какп у ппису ппзиције није дата 
дужина каблпва пнда је прпстп немпгуће дати јединичну цену. 
 
Питаое 2: Какп у ппису ппзиције ппд редним брпјем 65 „исппрука и уградоа кабла PP00 
3x2,5mm2, за трпфазне прикључнице“ датп је у кпмадима 120, какп у ппису ппзиције није дата 
дужина каблпва пнда је прпстп немпгуће дати јединичну цену. 
 
Питаое 3: Ппд редним брпјем 50 захтева се израда једнпкрилних врата пд тврдпг ПВЦ материјала 
а није дефинисанп следеће:  

а) кпликп кпмпрни прпфили су предвиђени (3,4,5,6,7,8-кпмпрни,.....)? 
б) шта је испуна за врата (рељефни ПВЦ панел, алуминијумски панел, равни ПВЦ панел,...)? 
 

Питаое 4: Ппд редним брпјем 51 захтева се израда двпкрилних врата пд тврдпг ПВЦ материјала а 
није дефинисанп следеће:  

а) кпликп кпмпрни прпфили су предвиђени (3,4,5,6,7,8-кпмпрни,.....)? 
б) шта је испуна за врата (рељефни ПВЦ панел, алуминијумски панел, равни ПВЦ панел,...)? 
 

Питаое 5: Ппд редним брпјем 52 захтева се израда двпкрилних прпзпра пд тврдпг ПВЦ 
материјала а није дефинисанп следеће:  

а) кпликп кпмпрни прпфили су предвиђени (3,4,5,6,7,8-кпмпрни,.....)? 
 

На пснпву члана 54. став 12. тачка 1) Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку 
сачинила је дана 08.12.2017. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа, какп следи: 
 
Одгпвпр 1: Наручилац је приликпм израде кпнкурсне дпкументације начинип грешку. Требалп је 
да стпји јединица мере m. 
 
Одгпвпр 2: Наручилац је приликпм израде кпнкурсне дпкументације начинип грешку. Требалп је 
да стпји јединица мере m.  
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Одгпвпр 3: Ппд редним брпјем 50 захтева се израда једнпкрилних врата пд тврдпг ПВЦ материјала 
6-кoмoрни ПВЦ прoфили, испунa равни ПВЦ панел, беле бпје. 
 
Одгпвпр 4: Ппд редним брпјем 51 захтева се израда двпкрилних врата пд тврдпг ПВЦ материјала 
6-кoмoрни ПВЦ прoфили, испунa равни ПВЦ панел, беле бпје. 
 
Одгпвпр 5: Ппд редним брпјем 52 захтева се израда двпкрилних прпзпра пд тврдпг ПВЦ 
материјала 6-кoмoрни ПВЦ прoфили, испунa равни ПВЦ панел, беле бпје. 
 

Наручилац ће у складу са пвим дпдатним инфпрмацијама/ппјашоеоима изменити 
кпнкурсну дпкументацију и прпдужити рпк за ппднпшеое ппнуда. 
 

Овп се ппјашоеое, схпднп члану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, пбјављује на 
Ппрталу јавних набавки и интернет страници Наручипца. 

 
Чланпви кпмисије за јавну набавку 


