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ПРЕДМЕТ: ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 124/2012),  у законском року даје се следеће појашњењее конкурсне 

документације за ЈАВНУ НАБАВКУ – грађевински, грађевинско – занатски и електро 

радови на пожарном обезбеђењу електро каблова, I фаза 

ВРСТА ПОСТУПКА: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈНОП 001/2014 
 (ОРН : 50711000 – услуге поправке и одржавања електричних инсталација у зградама) 

 по позиву за подношење понуда објављеном на порталу УЈН и интернет страници наручиоца, 

дана  12.05.2014.год., по приспелим питањима  заинтересованих лица. 

 

Питање бр1. 

„ Да ли је довољан један дипломирани грађевински инжењер са две важеће лиценце?“ 

ОДГОВОР: Конкурсном документацијом је предвиђен обавезно један грађевински инжењер 

са лиценцом као стално запослен и један инжењер ангажован по уговору из области ( 

дипломирани инжењер архитектуре  или дипломирани инжењер електротехнике). Уколико 

један ижењер има две лиценце (пројектантска, извођачка или нека друга) признаје се само 

једна. 

 

Питање бр 2. 

„Које су димензије ревизионих отвора у спуштеном плафону и у каналу ? 

ОДГОВОР: Конкурсном документацијом предвиђен је следећи опис: 

Набавка материјала и уградња ревизионих отвора облоге носача електро инсталација у зони 

спуштеног плафона од гипс картонских плоча на подконструлцији димензије 45 / 30цм. 

Позицију извести у складу са препоруком произвођача и за исту прибавити  атестну 

документацију за позицију и ватроотпорност. У цену урачунат потребан материјал и 

рад.Обрачун по ком.Ком. 20 

Прихваћена је сугестија потенцијалних извођача и дефинисана је нова димензија ревизионих 

отвора и то: 

       У спуштеном плафону 60 x 60 10 ком, а у каналу 30 x 30 10 ком 

 

Питање бр 3.  

„Зашто се раде каскаде плус плафон ?“ 

ОДГОВОР: Конкурсном документацијом предвиђена је позиција: 

Набавка материјала и уградња облоге носача електро инсталација у зони спуштеног плафона 

од гипс картонских плоча типа РИДУРИТ ватро отпорности 90 мин  на подконструкцији 

окаченој на зид и плафон (кара таван) димензије 45/30 цм. и усаглашавање са инсталатерима. 

Позицију урадити у складу са препоруком произвођача и за исту прибавити атестну 

документацију У цену урачунат потребан материјал и рад.Обрачун по м1.којом се каблови 

одвајају у посебан сектор као би се спречио пренос потенцијалног пожара на 

конструкцију и ширење токсичних гасова у простор евакуације. 

Поред горе поменуте позиције предвиђена је позиција: 

Набавка материјала и уградња спуштеног плафона  од гипскартонских плоча ватроотпорности 

60 минута  на подконструкцији и усаглашавање са инсталатерима.  Плоче морају да 

испуњавају пожарни стандард за простор на путу евакуације. (ПРИЛОЖИТИ АТЕСТНУ 



ДОКУМЕНТАЦИЈУ). У цену урачунат потребан материјал и рад.Обрачун по м2.којом се 

пожарно одваја простор евакуације од међуспратне конструкције (кара таван). 

 

Питање бр 4.  

„Колика је процењена вредност јавне набавке?“ 

ОДГОВОР: У складу са чланом 61.став2 ЗЈН , наручилац није дужан да објави процењену 

вредност јавне набавке. 

 

Питање бр 5.  

„У делу конкурсне документације за доказивање финансијског капацитета тражите да се 

достави БОН ЈН са подацима за 2010.2011,2012 .год. Да ли је то грешка и да ли је потребно 

доставити БОН ЈН са подацима за 2013.год.? 

ОДГОВОР:Није грешка и није потребно доставити БОН ЈН са подацима за 2013.год. 

 


