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                На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем Начелника општине Ириг број 

01-404-26/2016 од  07.07.2016.године- Извођење радова на санацији и реконструкцији зграде 

„Касине“ у Врднику, сачинила је  

 

                                                       ПОЈАШЊЕЊЕ   

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  НА   САНАЦИЈИ  И РЕКОНСТРУКЦИЈИ 

ЗГРАДЕ „КАСИНЕ“  У ВРДНИКУ 

БР.ЈН 01-404-26/2016 

 

 

              Дана 12.09.2016.године примили смо мејлом  допис којим се траже додатнe информације/ 

појашњење у вези Конкурсне документације - Извођење радова на  санацији и реконструкцији 

зграде „Касине“ у Врднику,у оквиру којег је постављено следеће питање: 

 

 Питање 1.  „  У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), упућујемо Вам Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације Јавна набавка « Извођење радова на санацији и 

реконструкција зграде Касине у Врднику“ - , ЈН бр 01-404-26/2016. 

 

         У конкурсној документацији, у предмеру радова: машинске инсталације и инсталације 

централног грејања, позиција бр. 4 гласи:  

“ Испорука и уградња термостатског вентила STS20,  у комбинацији са сигурносним измањивачем  

топлоте  Watts и хватачем нечистоће  3/4" или одговарајуће .” 

Молимо Вас да појасните који тип опреме је у питању и шта је тачно потребно набавити. 

Да ли можете да објавите предмер радова у формату  excel фајла, као помоћни фајл, како би се 

омогућило лакше припремање понуде и смањила могућност рачунских грешака?  

 

                  На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку - Извођење радова на санацији и реконструкцији 

зграде „Касине“ у Врднику, доставља додатне информације/појашњење на постављенo питањe: 

 



На питање број 1.  

           Комисија је прегледала детаљно конкурсну документацију, консултовала се са пројектантом 

и констатовала следеће:     

      „Ако понуђач нуди опрему из пописа предмера радова за позицију 4. може наћи податке из 

каталога и упутства за Bocsh-ov котао који је предмет испоруке или одговарајући. 

        Поред предмера радова у тендерској документацији  дат је цртеж за намену опреме који се 

налази на страни 23/73. 

        Предмер радова у формату  excel фајла немамо. 

 

Ова појашњења представљају саставни део конкурсне документације. 

         Појашњење Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу управе за јавну 

набавку,  на интернет страници Општине Ириг (www.irig.rs) . 
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