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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина  

Град Суботица 

Комисија за јавне набавке 

Број: IV-404-236/2019 

Број ЈН К 25/19 

Дана: 19.06.2019. 

С у б о т и ц а 

Трг слободе 1 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени  гласник 

Републике Србије'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама у вези ЈН К 25/19, 

објављујемо одговоре на наведена питања. 

 

1. Питање 

Поглавље 2.  Предмер и прерачун машинских радова и опреме / Р.бр 1 

Да ли ова позиција поред замене филтера , шестопозиционог вентила и пумпе са 

предфилтером подразумева и филтрациону испуну – кварцни песак (количина према 

понуђеном типу филтера)? 

 

1. Одговор 

Демонтажа и замена пешчаног филтрационог уређаја подразумева и филтрациону 

испуну. 

 

2. Питање 

Поглавље 2. Предмер и предрачун машинских радова и опреме / Р.бр 4 

Да ли поред замене вентила DN200 на подном испусту треба поставити цевовод истог 

пречника за одвод воде (према увиду на лицу места нема одводног цевовода од вентила 

ка пријемнику)? 

 

2. Одговор 

Потребно је поставити цевовод. Наручилац ће извршити измену Конкурсне 

документације. 

 

3. Питање 

Поглавље 2. Предмер и предрачун машинских радова и опреме / Р,бр 6 

У техничкој просторији нема опреме за кондицирање воде.  

Како дефинисати почетну количину хемикалија по врсти и обиму (за који период)? 

Да ли треба предвидети опрему за кондицирање воде (аутоматску дозер станицу pH & 

Rx)? 

 

3. Одговор 

За кондиционирање воде није предвиђен аутоматски дозер - ручно се дозира. Почетну 

количину хемикалија одредити искуствено на основу запремине базена све док се 
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квалитет воде у базену не доведе до прихватљивих вредности. После тога се квалитет 

воде одржава са новим количинама хемикалија. 

 

4. Питање 

Поглавље 2. Предмер и предрачун машинских радова и опреме / Р.бр 8 

Да ли је уз дезинфекцију опреме и инсталација предвиђено и пуштање у рад уграђене 

опреме са обуком особља? 

 

4. Одговор 

Уз дезинфекцију опреме и инсталација предвиђено је и пуштање у рад уграђене опреме 

са обуком особља. Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације. 
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