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P I T A NЈ E   I   O D G O V O R 

U VEZI SA PRIPREMANЈEM PONUDE ZA 

JAVNU NABAVKU RADOVA JN K 57/17 
 

 

Komisija javne nabavke, shodno članu 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni 

glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) na postavljeno pitanje blagovremeno 

daje sledeći odgovor: 

 

1. Одговори на питања за јн „Народно позориште“ VII фаза 

1. Питање: 
I INSTALACIJA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE - VAZDUŠNI DEO 
Na poz 8.  Tip: PZM 125(325)x1000 nema količine  
       Tip: PZM 100(300)x1000 količina smaknuta 
Одговор: 

Количине ће бити уписане и исправљене у Измени конкурсне документације. 

 

2. Питање 
Na poz 16. Tip: ZOV 125: nema količine 
                    Tip: ZOV 100: količina je smaknuta 
Одговор: 

Количине ће бити уписане и исправљене у Измени конкурсне документације. 

 

3. Питање 
Na poziccijama 19, 23, 25, 37 i 38 su smaknuti redovi 
Одговор: 

Наведене позиције биће исправљене у Измени конкурсне документације. 

 

4. Питање  
II INSTALACIJA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE - VODNI DEO 
Na pozicijama 1, 2, 3, 8, 12, 14 i 19 su smaknuti redovi 
Одговор: 

Наведене позиције биће исправљене у Измени конкурсне документације. 

 

5. Питање  
III  AUTOMATSKO UPRAVLJANJE RADOM KLIMA KOMORA 
Na pozicijama 1, 2, 3 i 4 su smaknuti redovi 



Da li na pozicijama 1, 2, 3 i 4  dati jedinačne cene za podpozicije ili dati jedinačnu cenu za 
komplet? 

Одговор: 

Наведене позиције биће исправљене у Измени конкурсне документације. 
Дати ценe за цео комплет.  

 

6. Питање 
IV  INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA 
Na pozicijama 7 i 17 su smaknuti redovi 
Одговор: 

Наведене позиције биће исправљене у Измени конкурсне документације. 

 

7. Питање 
V  INSTALACIJA VENTILATORSKIH KONVERTORA 
Na poziciji  10 su smaknuti redovi 
Одговор: 

Наведена позиција биће исправљена у Измени конкурсне документације. 

 

 

 

 

8. Питање  
III AUTOMATSKO UPRAVLJANJE RADOM KLIMA KOMORA 
Na poz 1, 2, 3 i 4 traženi tipovi opreme, proizvođača "SAUTER", se više ne proizvode, pa je 
naše pitanje šta da nudimo kao opciono rešenje? 

Одговор: 

Као опционо решење може се понудити опрема фирме „Siemens“ или другог 

произвођача истог квалитета према опису из предмера.  

 

9. Питање 
V  INSTALACIJA VENTILATORSKIH KONVEKTORA 
Na poziciji 1 i 2 Traženi konvektori Tip: MAJOR 300NCV 329SP i Tip: MELODY 62, 
proizođača "CIAT" se više ne proizvode, pa je naše pitanje šta da nudimo kao opciono 
rešenje? 

Одговор: 

Као опционо решење могу се понудити: 

- Ventilokonvektor tipa MJLINE / 302C umesto MAJOR 300NCV 329SP 

- Ventilokonvektor tipa C-LINE 600 / 632 umesto Melody 62 

 

10. Питање  
VI  KLIMATIZACIJA PROSTORIJA REŽIJE 
Na poziciji 1 Traženi tip toplotne pumpe proizvođača "CARRIER" se više ne proizvodi, pa je 
naše pitanje šta da nudimo kao opciono rešenje? 

Одговор: 

Као опционо решење може се понудити фреонска ваздушна сплит топлотна пумпа 

„Daikin“ састављена од спољашње јединице RXS50L и унутрашње касетне јединице 

FFQ50C. 

 

11. Питање  
VII  SUVOMONTAŽNI RADOVI (NOVI DEO) 



Pozicija VII.1    Koliki je koeficijent apsorpcije zvuka? 
zidna obloga treba da bude izradjena u 

navedenim slojevima    

Zidna obloga na CD/UD 

potkonstrukciji, Cleaneo akustična 

perforirana gipsana ploča  Cleaneo akustična OBLOGA  

Zidna obloga W623  /u svemu prema 

SRPS U.N2.012/ s čeličnom 

potkonstrukcijom od pocinkovanih Knauf 

CD i UD profila učvršćeni Knauf 

direktnim držačem /u svemu prema SRPS 

EN 14195/. Osni razmak profila 33,33 cm. 

Obloga: PARAPET- dvoslojna 1.sloj 

preko profila Knauf standardna 

građevinska gipana ploča tip A 13 

debljine d=12,50 mm i 2. sloj Knauf 

Diamant tvrda impregnirana i 

protivpožarna gipsana ploča tip DFH2IR. 

IZNAD PARAPETA: 1. sloj trake širine 

60 mm od Knauf standardne građevinske 

gipsane ploče tip A 13 debljine d=12,50 

mm i 2. sloj Knauf Cleaneo tip 8/18 Q, 

perforirana akustična gipsana ploča tip A 

/prema SRPS EN 520/.  Izolacioni sloj od 

mineralne staklene vune Knauf Insulation 

Natur Board Fit-G+ debljine 50 mm. 

Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2.  

Ispuna spojeva: Knauf Jet Filler-om i/ili 

Knauf Uniflott  /prema SRPS EN 13963/ s 

upotrebom papirne bandaž trake  

 

  

 

Obračun po m2   m2      

 
Pozicija VII.2    Koliki je koeficijent apsorpcije zvuka? 
Одговор: 

plafonska obloga treba da bude izradjena na sledeci nacin     

Akustični dizajn Cleaneo spušteni plafon 
KNAUF D 127  Cleaneo spušteni plafon 



Obešena obloga plafona sa horizontalnim 
neprekinutim podgledom /u svemu prema 
SRPS U.N2.011 i , sa prekrivenom 
potkonstrukcijom od pocinkovanih čeličnih 
profila (CD 60/27) kao montažni i noseći profili 
(razmak montažnih profla max. 333,5 mm), 
ovešani Knauf nonijus visilicama 
(pričvrščivanje čeličnim sidrenim ekserom za 
a.b. tavanicu) /u svemu prema SRPS EN 
14195/. Visina spuštanja min 20 cm. Obloga 
od jednog sloja Knauf Cleaneo akustičnih 
perforiranih ploča tip 8/18 Q.  Po obodu 
prostorije izvesti "borduru" od ravnog plafona 
od knauf GKB (A13) standardnih ploča 
debljine 12,5 mm. Širina bordure 100 mm. 
Spoj plafona sa zidom izvesti kao upušteni 
spoj - spoj sa fugom. Ivicu obraditi-ojačati sa 
aluminijumskom zaštitnom lajsnom  25x13 
mm utopljenu u materijal za ispunu spojeva.  

 

  

 

Ispuna spojeva: Knauf Jet Filler-om i/ili Knauf 
Uniflott  /prema SRPS EN 13963/ s 
upotrebom papirne bandaž trake  

  

    

  

  

Obračun po m2   m2      

 

 
12. Питање  

X  BRAVARSKI RADOVI (NOVI DEO) 
Pozicije X.1 i X.2  
Opisi navedenih pozicija u dobijenoj tenderskoj dokumentaciji ne odgovaraju opisima u 
šemama bravarije, pa su naša pitanja kakva su to vrata: 
1-da li su protivpožarna, i ako jesu, na koliko je minuta protivpožarnost? 
2- da li su akustična i na koliko decibela je ta vrednost? 
3- da li se vrata otvaraju na elektro pogon, pa ako se otvaraju, koji tip motora i koje 
karakteristike treba predvideti? 
4- da li je na vratima potrebno predvideti patent bravu sa protivpaničnim otvaranjem, pa ako 
treba, navesti koju bravu sa svim karakteristikama? 
5- da li na vratima treba predvideti uređaj za automatsko zatvaranje, kao i tastere za kontrolu 
otvaranja, pa ako treba, molimo ta tačnu specifikaciju svega potrebnog? 
6- vrata su u šemama bravarije (poprečni presek) debljine d=10cm, ako se ista rade po uzoru 
na vrata iz VI FAZA, koja su montirana na fasadi ulice Branislava Nušića, ista će biti 
minimalne debljine d=20cm, pa je naše pitanje da li će ova debljina remetiti arhitekturu 
fasade? 
 
Pozicija X.3 
7-U opisu ove pozicije u dobijenoj tenderskoj dokumentaciji piše da su ovo dvokrilna čelična 
vrata. U šemama bravarije piše da su dvokrilna čelična protivpožarna vrata, vatrootpornosti 
90min. Naše pitanje je molimo tačan opis za navedenu poziciju. 
Одговор: 

1. Врата нису противпожарна. 

2. Акустична обрада је по JUS-u u S klasi /35dB 

3. Врата се отварају на електро погон, мотор треба да буде смештен у горњој зони врата 

испод маске, тип и карактеристике мотора као и аутоматику за управљање отварањем 



врата прорачунати и изабрати према коначној димензији и тежини врата за максималну 

брзину отварања 0.2m/s. 

4. Није потребна антипаник брава. 

5. Предвидети патент браву за затварање на мањим двокрилним вратима и уређај за 

аутоматско затварање предвидети на мањим двокрилним вратима. 

6. Врата треба да буду мин. дебљине 20cm. 

7. Врата нису противпожарна. 

 

13. Питање  
XIV  MOLERSKO FARBARSKI RADOVI (STARI DEO) 
Pozicija 1 i 2  
- Da li se bar približno zna procentualan odnos tonova u odnosu na ukupnu količinu? 
- Kolike su razvijene površine venaca i koliko ih ima u dužnim metrima? 
Pozicija 5 
- Da li postoje neki motivi, slike ili slično, da bi se bar približno znalo šta se oslikava? 
Одговор: 

- Pozicija 1 i 2  

Obzirom na veoma složen enterijer i na veliki broj detalja, na licu mesta će biti  precizno 

definisana koloristika. U grafičkoj dokumentaciji su definisani tonovi , te se mogu pogledati 

kod raspisivača tendera. 

Orijentacioni odnos boja:  

Odnos boja : 7032...46%, 1015 ...26%,  9001..18%, 1019...2%, 9003...5%, 7008...3% 

Odnos boja : 1001..65%, 1013...15%, 1014..20% 

Bordo ...75%, slonova kost ..25% (crveni foaje) 

 

U grafičkoj dokumentaciji su definisani i iskotirani svi profili venaca , te se mogu pogledati 

kod Naručioca. 

 

- Pozicija 5 

Plafon u balskoj dvorani čine gipsani elementi, kasete i  bordure, a oni ce se dopunii 

oslikanim cvetnim motivima i geometrijskom šarom, tonirati i farbati u nijansama. U prilogu 

je crtež sa definisanim oslikanim šarama. 

 


