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Датум: 22.11.2018. 

 
 

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

(maila) дана 20. и 21.11.2018. године за јавну набавку радова- Радови на изградњи на 

изградњи стамбено пословног објекта у Момчила Тапавице Нови Сад „ број ЈНОП 3/2018 

 

Дана 20. и 21.11.2018. године .потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питања - везана за јавну набавку Радови на изградњи на изградњи стамбено пословног објекта у 

Момчила Тапавице Нови Сад „ број ЈНОП 3/2018 

ПИТАЊA 

 

1. У делу конкурсне документације 5) ПРЕДРАЧУН-ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

изостављене су следеће групе грађевинско занатских радова : Молерски радови, 

Керамичарски радови , Сувомонтажни радови, док је у делу предмера и предрачуна 

водоводне и канализационе мреже обухваћена набавка и уградња коплетне санитарне 

опреме ( И САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ (комплетно))као и у машинским инсталацијама 

позиција набавке И монтаже радијатора (Б ИНСТАЛАЦИЈА РАДИЈАТОРСКОГ 

ГРЕЈАЊА) 

С’ обзиром да се према оваквој структури предмера и предрачуна не може испоштовати 

правило технолошког процеса тј. редослед извођења операција у току изградње објекта , 

молим Вас да образложите разлоге оваквог предмера или исти допуните изостављеним ( 

неопходним) групама радова! 

 

2. У додатним условима за пословни капацитет под тачком Б) сте тражили референцу 

за топлотне пумпе ваздух-вода, а у доказима за исте се тражи референца за 

топлотне пумпе вода/вода. Молимо Вас да ускладите додатни услов и доказе за 

тачку Б) 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012,14/15 I 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена 

питања: 

 

1. Наручилац у 2018 години није успео да обезбеди средства неопходна да се објекат 

у Момчила Тапавице Нови Сад заврши у целости , те је стога овом конкурсном 

документацијом предвидео извођење једног дела радова на објекту, а у 2019 години ће 

обезбедити преостала средстав како би завршио објекат у целости. 

2. Наручилац је направио техничку грешку . Потребно је доствити референце за топлотне 
пумпе ваздух – вода. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације . 

 

Објављени одговори сматрају се саставним делом конкурсне документације. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНОП 3/2018 


