
ЈП Дирекција за планирање и изградњу 
“Краљево” 

Наш број:       7/1

Датум:             04.01.2016.

Обрадио/ла:   

                    
       

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 
РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), дајемо додатне информације и 
појашњења у  вези са  припремањем понуде за јавну набавку – Изградња 
павиљона Дечијег одмаралишта “Гоч” на Гочу број ЈН 1.3.29 по позиву за 
подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки 23.12.2015.године:
Дана 04.01.2016. године заведен у Дирекцији под бројем 7 достављено је 
питање  заинтересованог понуђача:

1. Питање бр. 1.
У  предмеру  и  предрачуну  радова  који  се  односе  на  електроенергетске
инсталације на страни 100/128, Разводни ормани:
Трошкови замене опреме у  TS 10/0,4  kV:  замена трансформатора 250  kVA
новим од 400  kVA, као и замена остале пратеће опреме, постављање новог
NN блока са 6 извода и премештање постојеће мерне групе из KRO у TS. ком.
1
Шта се ради са демонтираном опремом?

Одговор:
Демонтирана  опрема  се  одвози  и  складишти  у  магацин  ЕД  Краљево  у
Краљеву.

2. Питање бр. 2.

У  делу  електоенергетске  инсталације  на  страни  99/128,  фаза  II,  Напојни
водови позиција 3. стоји:
Ручни ископ кабловског рова дубине 0.8m,  ширине 0,5m,  са затрпавањем и
набијањем  земље  у  слојевима  од  по  20cm  и  одвозом  вишка  земље.
Постављање  песка  или  ситнозрнасте  земље  из  ископа,  испорука  и
постављање  пласичног  PVC  штитника  и  опоменске   PVC  траке  преко
положеног кабла. 
Довођење површине у претходно стање асфалтирањем. На местима проласка
испод улице уградити  PVC цеви fi110mm. m250
Колико  има проласка  испод улице,  колико  цеви   PVC  цеви fi110mm  треба
уградити и која површина треба да се асфалтира?

Одговор:
Имају два проласка испод улице, ширина улице је око 6 метара, потребно је
уградити 24 метра PVC цеви, поршина за асфалтирање је 4,8 м2 
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3. Питање бр. 3.

У делу  електроенергетске инсталације на страни 100/128, фаза II,  Разводни
ормани позиција 4.стоји:
Испорука  и  уградња  командног  ормана  дизел  електричног  агрегата
произвођача “РОТОР” или сличног.  ком 1
Ко  испоручује  дизел  електрични  агрегат?  Које  је  снаге  дизел  електрични
агрегат? Који каблови иду на агрегат и ко их испоручује? Којих је димензија
орман?  Каква  је  спецификација  ормана  дизел  електричног  агрегата  или
доставите једнополну схему ормана?

Одговор:
Дизел агрегат  користићe се постојећи, каблови који се користе за агрегат су
дефинисани  на  страни  99/128,  поз  6-8.  Једнополне  шеме  ормара  су
објављене на интрернет страници Дирекције www.direkcijakv.net

Овај прилог је саставни део конкурсне документације.

С поштовањем,

            КОМИСИЈА


