
ЈП Дирекција за планирање и изградњу 
“Краљево” 

Наш број:         6852/2

Датум:             30.12.2015.

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 30.12.2015. године заведено у Дирекцији под бројем 6852/2 достављено 
је питање  заинтересованог понуђача:

1. Питање бр. 1.:  На коју позицију односно на који тип вентила се односи
количина 7 ком? Молимо Вас да нам појасните уписане количине.

Одговор:   У ПРЕДМЕРУ И ПРЕДРАЧУНУ РАДОВА
реконструкције,  доградње  и  надоградње  машинских  инсталација,
радијаторског грејања и припреме санитарне воде објекта за смештај деце,
Гоч  Добре Воде П+1, к.п.бр.585/2 КО Брезина Гоч
На позицији 1-3,006 дошло је до техничке грешке,  број 7 се брише и  ставка
EMV - 1 - 032N мења се и гласи  EMV - 1 – 040N.
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1-3,006 kom 7
EMV-1-032/N kom. 2
EMV-1-032/N kom. 2

Nabavka isporuka i ugradnja 
elektromagnetnih ventila tipa EMV -1 
Proizvodnje "Feniks BB" iz Niša ili 
ekvivalentni

1-3,006

EMV-1-032/N kom. 2
EMV-1-040/N kom. 2

Nabavka isporuka i ugradnja 
elektromagnetnih ventila tipa EMV -1 
Proizvodnje "Feniks BB" iz Niša ili 
ekvivalentni



2. Питање бр. 2.: На коју позицију односно на који тип вентила се односи 
количина 7 ком? Молимо Вас да нам појасните уписане количине.
 

Одговор:  У ПРЕДМЕРУ И ПРЕДРАЧУНУ РАДОВА
                 реконструкције, доградње и надоградње машинских инсталација, 

радијаторског грејања и припреме санитарне воде објекта за смештај деце, 
Гоч  Добре Воде П+1, к.п.бр.585/2 КО Брезина Гоч
На позицији  1-3,008 дошло је до техничке грешке и број 7 се брише.

Овај прилог је саставни део конкурсне документације.

С поштовањем,

            КОМИСИЈА

1-3,008

DN40PN6 kom. 1
DN32PN6 kom. 1

Nabavka isporuka i ugradnja 
nepovratnih ventila sa holenderom na 
napojnim granama sledećih veličina


