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2. П И Т А Њ Е   И   О Д Г О В О Р 

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА ЈН К 57/17 

 

 

Комисија јавне набавке, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) на постављено питање од 

07.11.2017. године благовремено даје следеће одговоре: 

 

 
1. Питање  

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA - VII FAZA  
I – INSTALACIJA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE – VAZDUŠNI DEO – strana br. 
173/242 
Koje su prihvatljive tolerancije za tehničke karakteristike klima komora ? 
Одговор: 

Питање није јасно дефинисано. Молимо Вас наведите тачне техничке карактеристике 

на које мислите.  

 

2. Питање  

U poziciji 8 nije specificirana količina za okrugli prigušivač buke tip PZM 125(325)x1000 !!! 
Одговор: 

На позицији 8 за округли пригушивач буке тип PZM 125(325)x1000 потребна је 

количина 6  ком.  

Количине ће бити уписане у Измени конкурсне документације. 

 

3. Питање  

U poziciji 22 kanalski ventilator CVAB/4-1500/250 se više ne proizvodi ? Da li je moguća 
ugradnja novije generacije ? 
Одговор: 

Наведени тип вентилатора се и даље производи и Наручилац остаје при траженом типу 

вентилатора.  

 

4. Питање  

Pozicija 33 – Da li je u pitanju kamena ili mineralna vuna? 
Одговор: 

У питању је камена вуна као што је и наведено у Конкурсној документацији. 

 

5. Питање  



 

 

Pozicija 36 – projektovana vazdušna zavesa se više ne proizvodi – da li ostaju ili se menjaju 
tehničke karakteristike vazdušne zavese, da li postoje posebni zahtevi za istu – da li je zbog 
estetike potrebno da zidni nosači budu brušeni, da li da budu od prohroma? 
Одговор: 

Наведени модел ваздушне завесе и даље је у производном програму фирме „Frico“. У 

предмеру је грешком наведено да је произвођач фирма „Systemair“. Грешка ће бити 

исправљена у  Измени конкурсне документације. 

 

6. Питање  

Pozicija 39 – Promat ploča debljine 50 mm ima vatrootpornost od 120 minuta. Kolika je 
zahtevana vatrootpornost i kolika je zahtevana debljina vatrootpornih ploča ? 
Одговор: 

Захтевана ватроотпорност је 120 минута коју обезбеђује Промат силикатна плоча 

дебљине 50mm. 

 

7. Питање  

Pozicije 42 i 43 – Da li je navedeni opis moguće zameniti prigušivačima buke jer je ovo opis 
konstrukcije prigušivača buke ? Koliko treba da je prigušenje buke ? 
Одговор: 

Није могуће заменити пригушивачима буке. Наручилац остаје при траженом опису у 

предмеру. 

 

8. Питање  

 II – INSTALACIJA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE – VODENI DEO – strana br. 206/242  
Pozicija 22. - U opisu Rockwool Conlit 150P temperatura topljenja >1000°C da li se misli na 

maksimalnu toplotnu primenu ili na temperaturu topljenja vlakana ? 

Одговор: 

У предмеру је јасно дефинисано да се ради о температури топљења > 1000°C. 

 

9. Питање  

III – AUTOMATSKO UPRAVLJANJE RADOM KLIMA KOMORA – strana br. 214/242 
Projektovana Sauter automatika se više ne proizvodi. Da li je moguće ponuditi adekvatnu 

Siemens automatiku ?  

Одговор: 

Наручилац ће прихватити да се понуди адекватна „Siemens“ аутоматика. 

 

10. Питање 

IV – INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA –strana br. 219/242 
Pozicija 9 - Mogu li se postaviti Alpex cevi umesto cevi od umreženog polietilena PE-X? 
Одговор: 

Alpex цеви које понуђач предлаже су слабијег квалитета од тражених, те Наручилац 

остаје при траженој цеви од умреженог полиетилена PE-X. 

 

11. Питање 

Pozicija 22 – Koja je stvarna količina potrebnih fabričkih nosača i zašto je potrebna klasa 8 
otpornosti na zemljotres ?  
Одговор: 

Ставка о отпорности класе 8 на земљотрес је непотребно остала у предмеру. Стварно је 

потребно 490 kg ослнаца описаног типа. Грешка ће бити исправљена у  Измени 

конкурсне документације 



 

 

 

12. Питање 

V – INSTALACIJA VENTILATORSKIH KONVEKTORA – strana br. 224/242  
Pozicija 1 – Predviđena isporuke 2 parapetna konvektora, a u poziciji 4 je predviđena motaža 
4 komada konvektora. Koliko ih je 
Одговор: 

Предмером је предвиђена набавка два парапетна и два касетна вентилконвектора и 

монтажа четири вентилконвектора. 

 

 

 

Како одговор садржи измену конкурсне документације, извршиће се измена Конкурсне 
документације у складу са чланом 63. став 1. и 5. ЗЈН. 

 
 

  

                                                                                                     Комисија за јавне набавке 

 

 


