
ЈП Дирекција за планирање и изградњу 
“Краљево” 

Наш број:      126/1

Датум:             19.01.2016.

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 18.01.2016. године заведен у Дирекцији под бројем  126 достављено је 
питање  заинтересованог понуђача:

 Питање бр. 1.
 
У делу  AG радови – део  IV  РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ – позиција 1.  -  С
обзиром да је позиција обрачуната по м2, а у њу улази и хидроизолациона
трака  за заптивање типа Sika Tape Seal,занима нас колика је количина траке
потребна  за  ову  позицију,  тј.колико  м  ове  траке  је  потребно   за  ову
квадратуру?

Одговор бр.1

Овде се ради о  системском решењу –  изолациона трака  не функционише
засебно (из програма Сика и сл.) наручује се по м2 као што је и дато и не могу
се применити засебно.

 Питање бр. 2

У делу AG радови – део IV РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ – позиција 8 – Да ли
су отвори за шунд вентилације према пројектупредвиђени на спољашњој или
унутрашњој страни објекта и које су захтеване димензије отвора?

Одговор бр.2

Предвиђени  су  стандардни  „шунт“  елементи  са  стандардном  обрадом,
стандардних  димензија,  са  стандардним  отворима  на  унутрашњој  страни
објекта. У наредних 24 сата покушаћемо да објавимо и појединачно.
Овај прилог је саставни део конкурсне документације.
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 Питање бр. 3
 
У делу AG радови – део VII СТОЛАРСКИ РАДОВИ – Собзиром да је кроз већ
постављена питања достављена јако непрегледна документација везано за
шеме столарије и браварије, да ли постоји могућност да нам  се шеме доставе
у Auto cad-u или pdf  формату али као појединачне?

Одговор бр.3

Шема  столарије  већ  је  бјављена  на  интернет  страници  Дирекције  у  ПДФ
формату и довољно је читљива. У наредних 24 сата покушаћемо да објавимо
и појединачно на интернет страници Дирекције www.direkcijakv.net.

 Питање бр. 4

У делу   AG радови - део IX  БРАВАРСКИ РАДОВИ – Да ли можете да нам
доставите шеме за ове позиције радова, такође у  Auto cad-u или pdf  формату
али као појединачне, с обзиром да кроз  нису задате  димензије?

Одговор бр. 4

Шема  браварије  већ  је  бјављена  на  интернет  страници  Дирекције  у  ПДФ
формату и довољно је читљива. У наредних 24 сата покушаћемо да објавимо
и појединачно на интернет страници Дирекције www.direkcijakv.net.

 Питање бр. 5

У делу  AG радови – део IV РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ – позиција 9 – Да ли
можете да нам доставите детаљ пулта јер су нам потребне његове димензије?

Одговор бр. 5

Детаљ пулта  не постоји  у  пројектној  документацији.  Пултна плоча је
дебљине дате у предмеру (5цм), ширине 40цм. Пултови постоје у приземљу и
спрату, укупне површине 3,8м2.

 
Питање бр. 6

У делу МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ – део РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ, (део 1-
2,012) – Да ли можете да прецизирате на коју позицију 4.1 се односи када се
каже у тексту “... предвиђа се износ 50% од позиције 4.1...”?

Одговор бр. 6

Машинске инсталације  (  део Радијаторско грејање)  –  Одговор дат  на исто
питање и већ објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Дирекције www.direkcijakv.net.



Питање бр. 7

У делу МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ – део РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ ДРУГА
ФАЗА (део 2-1,012) – Да ли можете да прецизирате на коју позицију 4.1 се
односи  када се каже у тексту ”...предвиђа се износ 50% од позиције 4.1?

Одговор бр. 7

Машинске  инсталације  (део  Радијаторско  грејање)  –  Одговор  дат  на  исто
питање и већ објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Дирекције www.direkcijakv.net.

С поштовањем,

            КОМИСИЈА


