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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО   

Број: 404-02/16-IX 

Дана: 29.02.2016. године 

Трг Јована Сарића 1.  

К р а љ е в о 

 

 

П И Т А Њ Е  П О Н У Ђ А Ч А-ЗАИНТЕРСОВАНОГ ЛИЦА 

 

Потенцијални понуђач (заинтересовано лице) је захтевом за појашњење број 0226/16 дана 26.02.2016. 

године, поставио питања везана за ЈН број 404-02/16-IX- јавна набавка радова у отвореном поступку, 

радови на реконструкцији и доградњи зграде школе ,,Драган Маринковић“ у месту Адрани - град 

Краљево I фаза, објављену на Порталу ЈН дана 25.02.2016. године у погледу датог Предмера радова у 

Конкурсној документацији у Прилогу IX-Образац структуре цене са упуством како да се попуни, 

која се односе на планиране „електро радове“.  

Потенцијални понуђач (заинтересовано лице) поставио је следећа питања:  

 

Питање број 1: Који су подаци о аутоматским осигурачима, комада 3, који се уграђују на 

Позицији III.ЕЛЕКТРО РАДОВИ, Врста радова: 01. Напојни каблови, Ред. Број 3 са датим описом: 

„Испорука, монтажа и повезивање на оба краја кабла N2XH 5x6мм2, за везу ормана МРО са 

разводном таблом РТ1. Кабал се полаже у зиду под малтером са штемовањем и крпљењем 

оштећених површина. Позиција подразумева испоруку и уградњу аут.осигурача ком.3 у МРО“. 

 

Питање број 2: Која је опрема потребна за RT1 према једнополној шеми на Позицији III. 

ЕЛЕКТРО РАДОВИ, Врста радова:02. Разводни ормани и табле, Ред. Бр. 1 са датим описом: 

„Набавка материјала и постављање спратне разводне табле РТ1 сличне типу "Минел" Бгд. У табли је 

уграђена опрема према једнополној шеми“. Тражи да им се достави једнополна шема на достављену 

мејл адресу. 

 

Питање број 3: Које су димензије MRO и која је остала опрема на Позицији III.ЕЛЕКТРО 

РАДОВИ, Врста радова: 02. Разводни ормани и табле, Ред. 3 са датим описом: „Испорука и уградња 

МРО, који је израђен од POLYESTER у кога сместити опрему из старог МРО Фид-ову склопку, 

бројило, уклопни сат и осталу опрему. Позиција подразумева уградњу, повезивање и пуштање у 

рад“. 

 

Питање број 4: Који су подаци о вентилатору V(m3/h), H(Pa) i N(kW) на Позицији III.ЕЛЕКТРО 

РАДОВИ, Врста радова: 03. Осветљење и прикључнице, Ред. Бр. 8 са датим описом: „Испорука и 

уградња вентилатора за кухињски део“. 
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О Д Г О В О Р    Н А Р У Ч И О Ц А 

 

У ЈН број 404-02/16-IX- јавна набавка радова у отвореном поступку, радови на реконструкцији и 

доградњи зграде школе ,,Драган Маринковић“ у месту Адрани - град Краљево I фаза, објављеној на 

Порталу ЈН дана 25.02.2016. године у погледу датог предмера радова у Прилогу IX Конкурсне 

документације ове јавне набавке-Образац структуре цене са упуством како да се попуни, који се 

односе на позицију III.Електро радове на страни 65. 66. и 67. Конкурсне документације, наручилац 

на основу постављених питања потенцијалног понуђача, појашњава следеће:  

Одговор на Питање број 1: На страни 65. Конкурсне документације у оквиру Прилога IX-

Образац структуре цене са упуством како да се попуни, у делу III.ЕЛЕКТРО РАДОВИ, Врсте 

радова на позицији 01.Напојни каблови, Редни број 3. тражени Аутоматски осигурачи који се 

уграђују у количини од 3 комада су следећих карактеристика: 6kA/1р/C/32А.  

Одговор на Питање број 2: На страни 66. Конкурсне документације у оквиру Прилога IX-

Образац структуре цене са упуством како да се попуни, у делу III.ЕЛЕКТРО РАДОВИ, Врсте 

радова на позицији 02.Разводни ормани и табле, Редни број 1. тражена опрема потребна за RT1 

се налази у једнополној шеми која је дата у прилогу овог одговора и која се налази у 

пројектној документацији. 

Одговор на Питање број 3: На страни 66. Конкурсне документације у оквиру Прилога IX-

Образац структуре цене са упуством како да се попуни, у делу III.ЕЛЕКТРО РАДОВИ, Врсте 

радова на позицији 02.Разводни ормани и табле, Редни број 3. тражене димензије MRO су 

1000x450 mm, а остала опрема је као у предмеру радова и то: бројило, уклопни сат, фид-ова 

склопка и 6 комада осигурача 32 А.  

Одговор на Питање број 4: На страни 67. Конкурсне документације у оквиру Прилога IX-

Образац структуре цене са упуством како да се попуни, у делу III.ЕЛЕКТРО РАДОВИ, Врсте 

радова на позицији 03.Осветљење и прикључнице, Редни број 8. тражени Вентилатор за 

кухињски је следећих карактеристика: V(165m3/h), H(44Pa) и N(20W). Може се поставити 

вентилатор приближно сличних карактеристика. 

 

Наручилац указује потенцијалним понуђачима да одговоре на сва евентуална друга спорна 

питања везана за радове предвиђене Предмером радова ове јавне набавке могу добити увидом у 

пројектно-техничку документацију код овлашћеног лица-директора основне школе „Драган 

Маринковић“ у Адранима, град Краљево, сваког радног дана како је то и наведено у Конкурсној 

документацијхи ове јавне набавке. Такође истичемо да је обавеза понуђача да обиђе терен где ће се 

изводити радови који су предмет јавне набавке и истовремено изврши увид у пројектно-техничку 

документацију и услове градње, што потврђује потписивањем Изјаве дате у поглављу XVI а коју 

мора потписати и овлашћено лице наручиоца-директор школе, уз напомену да је ова потписана 

Изјава обавезни део понуде понуђача.  

 

 

Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица-потенцијалне понуђаче да се рок за 

подношење понуда НЕ ПРОДУЖАВА, сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), тако да крајњи рок за подношење понуда 

остаје исти и то до 10.03.2016. године до 11
00 

часова. Отварање понуда је истог дана у 11
30 

часова. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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