
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО   

Број: 404-100-2/19-VII 

Дана: 23.12.2019. 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 

Потенцијални понуђач – заинтересовано лице поставио је дана 19.12.2019. године 

електронском поштом у 10,38 часова питања везано за покренути отворени поступак  јавне набавке ЈН 

број 404-100/19-VII , набавка добара - грађевинског материјала за 17 породицa избеглих и интерно 

расељених лица са територије града Краљева, објављену на Порталу ЈН дана 25.11.2019. године, 

постављеним питањима у погледу дате Техничке спецификације грађевинског материјала која се 

набавља и то: 

1. На који начин и којим документом се доказују карактеристике за песак за малтерацију, шљунак. 

2. Које су још тражене каркатеристике ламината потребне осим дебљине од 8 мм. Произвођач 

стиропора и стандард не декларише стиропор у грамима већ се фасадани декларише као епс 80 тако 

да у тој техничкој документацији  нема података о тежини. 

3. Потребно је да нам доставите изглед позиције ( једнокрилна или двокрилна врата/прозор ) за  пвц 

балконска врата димензије 120x210 и 140x220 као и прозори димензија160x140,160x120 и 120x140. 

Може ли се уградити други бољи пакет стакла и које минималне карактеристике треба да задовољи  

пвц профил или комплетан прозор у погледу топлотне и звучне проводљивости. Да ли се уз прозоре 

испоручује ручица или не ? 

4. Унутрашња дуплосперована врата су небојена са сирином стока од 12 или 15 цм   треба ли  да 

садрже браву и кваку или не?  
 

О Д Г О В О Р    Н А Р У Ч И О Ц А 
 

Комисија за јавну набавку Наручиоца је сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама, 

разматрала постављена питања потенцијалног понуђача везано за покренути отворени поступак јавне 

набавке ЈН број 404-100/19-VII набавка добара – грађевинског материјала за 17 породицa избеглих и 

интерно расељених лица са територије града Краљева, објављену на Порталу ЈН дана 25.11.2019. 

године, са роком за подношење понуда до 25.12.2019. године, ради прецизирања конкурсне 

документације и отклањања уочених техничких грешака и недостатака, као и евентуалних недоумица 

код потенцијалних понуђача у поступку припреме понуда. Комисија за јавну набавку је одговорила на 

сва постављена питања: 

Одговор на 1. питање доказује се атестом. 

Одговор на 2. питање је да су тражене каркатеристике са малим оптерећењем. 

Одговор на 3. питање је да се може уградити други бољи пакет стакла и уз прозоре се 

испоручује ручица. 

Одговор на 4. питање је да су унутрашња дуплосперована врата небојена са сирином стока од 15 

цм и треба да садрже браву и кваку. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


