
На  питања заинтересованог  лица  које  се  односи  на  јавну   набавку радова  у отвореном 
поступку набавке број  Д-01/14 под називом: „Адаптација санитарних чворова у другом 
павиљону Студентског центра у Крагујевцу“ дајемо следеће одговоре: 
 
 
1.         У позицији II ЗИДАРСКИ РАДОВИ; 5. Облагање ВиК вертикала .... са остављањем 
ревизионог поклопца. 
             
ПИТАЊЕ: Колики је попречни пресек канала, која је врста и димензије ревизионог 
поклопца? 

 
ОДГОВОР: Попречни пресек канала је димензија довољних за полагање водоводно 
канализационих ПВЦ цеви пречника специфицираних у предмеру и предрачуну.. 
Ревизиони поклопац је од материјала ПВЦ димензија одговарајућих односно идентичних 
пречнику постављених цеви на која се монтирају. 
 
 
2.         Позиција V СТОЛАРСКИ РАДОВИ; 1. Набавка и уградња унутрашњих 
алуминијумских пластифицираних врата 
             
ПИТАЊЕ: Да ли Понуђачи могу добити на увид шему столарије и која је боја истих? 

 
ОДГОВОР: Наручилац не поседује шему столарије тако да је не може дати на увид. Ради 
се о једним купатилским вратима од пластифицираног луминијума без термопрекида у 
белој боји димензија 70х205 цм са надсветларником 70 х 50 цм који је саставни део врата. 
 
 
3.         Позиција VII ДЕМОНТАЖА ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И 

ОПРЕМЕ; 4. Израда отвора у међуспратној конструкцији за пролаз водоводних и 
канализационих вертикала 
 

ПИТАЊЕ: Које су димензије отвора, који је начин бушења истих, колика је дебљина 
међуспратне конструкције и какав је начин обраде истих након пролаза инсталација? 

 
ОДГОВОР: Отвори су димензија адекватних пречнику цеви специфицираних у предмеру и 
предрачуну. Начин бушења је по избору извођача. Дебљина међуспратне конструкције је 
око 20 цм. Плоча је од опеке – ТМ монта са око 5 цм бетона. Након проласка инсталације 
обавезно се затварају отвори у зависности од њихове величине цементним малтером или 
бетоном. 
 
 
4.         Позиција VII ДЕМОНТАЖА ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И 

ОПРЕМЕ; 5. Израда шлицева у зиду за полагање водоводне и канализационе 
инсталације  

             
ПИТАЊЕ: Колики је попречни пресек шлицева? 
             
ОДГОВОР: Попречни пресек шлицева треба да буде довољних димензија за полагање 
цеви специфицираних пречника. 
 
 
5.         Позиција VIII ВОДОВОД (унутрашња инсталација санитарног водовода); 2. Набавка, 

допремање и монтажа водоводних ПП-Р цеви, ... Увозне цеви морају одговарати 
ЈУС-у. 

             
ПИТАЊЕ: Да ли постоји могућност нуђења цеви домаћег произвођача Пештан и слично? 



             
ОДГОВОР: Постоји могућност нуђења цеви домаћег произвођача Пештан или 
одговарајућих који одговарају траженом стандарду. 
 
 
6.         У позицијама IX ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА; Од 1. до 4. нису наведене количине. 
             
ПИТАЊЕ: Да ли су ове позиције предмет нуђења и које су њихове количине? 

 
ОДГОВОР: Овим Вас обавештавамо да је дана 17.04.2014. године извршена измена 
конкурсне документације за предметну јавну набавку радова и да је отклоњена техничка 
грешка и да је тог дана измењена конкурсна документација објављена на Порталу УЈН и на 
сајту наручиоца. 
                         
 
7.         У позицијама X САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ И ПРИБОР; Од 2. до 12. нису наведене 
количине. 
             
ПИТАЊЕ: Да ли су ове позиције предмет нуђења и које су њихове количине? 

 
ОДГОВОР: Овим Вас обавештавамо да је дана 17.04.2014. године извршена измена 
конкурсне документације за предметну јавну набавку радова и да је отклоњена техничка 
грешка и да је тог дана измењена конкурсна документација објављена на Порталу УЈН и на 
сајту наручиоца. 
 


