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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО   

Број: 404-03/15-IX 

Дана: 27.03.2015. године 

Трг Јована Сарића 1.  

Краљево 

 

П И Т А Њ Е      П О Н У Ђ А Ч А 

Потенцијални понуђач поставио је дана 25.03.2015. године питања везано за ЈН број 404-03/15-

IX- јавна набавка радова у отвореном поступку, радови на санацији фасаде зграде Градске управе 

града Краљева у циљу повећања енергетске ефикасности-друга фаза, за потребе Градске управе 

града Краљева као наручиоца, објављену на Порталу ЈН дана 16.03.2015. године у погледу дате  

Техничке спецификације у Прилогу 5. - Предмер радова.  

Потенцијални Понуђач пита:  

1) На позицији VIII „Браварски радови“ на страни 26. Конкурсне документације, под редним 

бројем 4. ,,Да ли постоје шеме хармоника врата од алуминијумских профила (у конкурсној 

документацији јер не постоји шема са ознаком POS 17, лист 18)?“  

2) На позицији IX –„Разни радови“ на страни 29, Конкурсне документације, под редним бројем 1: 

,,Да ли ова позиција обухвата и монтажу демонтираних клима јединица? На ком растојању се 

предвиђа монтажа спољашњих клима јединица у односу на постојећи положај да ли на вертикалној 

страни зида (парапету) или на ,,симсу“? Да ли треба предвидети нове носаче спољашњих клима 

јединица, којих димензија и од ког материјала?“ и  

3) На позицији IX –„Разни радови“ на страни 29, Конкурсне документације, под редним бројем 8: 

,,Да ли постоји шема монтажног степеништа у просторији клуба одборника“? 

 

О Д Г О В О Р    Н А Р У Ч И О Ц А 

 

У ЈН број 404-03/15-IX- јавна набавка радова на санацији фасаде зграде Градске управе града 

Краљева у циљу повећања енергетске ефикасности-друга фаза, за потребе Градске управе града 

Краљева, објављеној на Порталу ЈН дана 15.03.2015. године у погледу дате Техничке 

спецификације-предмера радова у Прилогу 5. Конкурсне документације ове јавне набавке, 

наручилац на основу постављених питања потенцијалних понуђача појашњава следеће:  

1. На позицији VIII. под редним бројем 4. описана су  хамоника врата, димензија 425 х 225 цм, 

која се састоје из 5 елемената исте ширине (85 цм). Средишња пречка је на 95 цм од доње  ивице, 

односно 130 цм од горње ивице врата. Доња поља су испуњена ПВЦ равним панелом д=20 цм, а 

горња поља (изнад средњих пречки) су испуњена стаклом 4+16+ 4 мм, од којих је једно пескарено. 

Скица шеме ових хармоника врата дата је у измени Конкурсне документације означена као 51А. 

2. На позицији IX. под редним бројем 1. радови обухватају монтажу спољашњих и 

унутрашњих јединица (клима) које су у позицији II. 5. демонтиране и лагероване до поновне 

уградње. Ова позиција  IX. 1 обухвата и набавку материјала, израду и монтажу инсталацијских 

склопова за климе тј. од унутрашњих до спољашњих клима, као и сва крпљења након постављања 

клима. На западној страни објекта (до паркинга) климе у приземљу (10 ком) постављају се тако да 

је горња ивица клима у нивоу доње ивице солбанака (лимене опшивке на прозорима). Климе у 

атријуму поставити на вертикалној страни зида (парапету) тако да је на истој етажи, на истој коти, 

доња ивица клима. Што се тиче хоризонталног положаја, климе у атријуму груписати уз други и 

четврти вертикални стуб. Наиме, на јужној, источној и западној страни већег атријума има по пет 

стубова, од којих су први и пети у угловима. Ови стубови се простиру од приземља до IV спрата 

(закључно са III спратом). Обзиром да се климе групишу уз други и четври стуб, одвод кондеза од 
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клима, предвидети уз први и пети стуб тј. уз вертикалне олуке. Нови положај клима, уз 

постављање термоизолације на вертикалним зидовима дебљине д=10 цм, условљавају нове 

металне носаче или преправку старих, уз обавезну заштиту заштитном и завршном бојом. 

Димензије носача зависе од величине спољне јединице климе. 

3. На позицију IX. под редним бројем 8. не постоји шема, али је у опису наведено да је доња 

димензија (димензија конструкције) 210 х 90 цм, горње газиште тј. подест 210 х 60 цм, а да је доње 

(прво) газиште димензија 30 х 210 цм. Значи, ово степениште има два степеника, први 30/15 цм, а 

други 60/15 цм. За газиште и подесет користи се рељефни лим 3
4
 мм, а конструкцију извести од 

кутија разних попречних пресека као што су 20х20х2,0 мм. 30х20х2,0 мм. 40х20х2,0 мм.  или 

слични. 

Ради што потпунијег прецизирања дате техничке спецификације након постављених питања 

потенцијалних понуђача и уочених недостатака у Техничкој спецификацији, дана 27.03.2015. 

године, урађена је ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ и то у Прилогу 5-

Техничка спецификација, тако што су додате две нове шеме (скице) браварије и то на страни 33. 

Конкурсне документације, страна 33. је замењена новом страном означеном са 33А, а после стране 

51. Конкурсне документације додата је нова шема браварије за хармоника врата, означена као 51А. 

Ова измена и допуна објављена је истог дана на Порталу ЈН.   
 
 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


