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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
                                                                                                             
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП  
1.3.19  
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку велике 
вредности број ЈН ОП  1.3.19 - Радови на изградњи друге етапе прве фазе 
топлификационе мреже села Ћириковац, 45232140-радови на изградњи мреже 
градског грејања., доставило је наручиоцу писани захтев путем e miali-a дана 
01.06.2015. године у 10,01 часова којим тражи одговор на следеће питање: 
 
Питање 1: 
Да ли у предмеру радова на стр. 26 радови бр. 31 -   Испорука ОСНОВНЕ БОЈЕ…, 
површина фарбања износи : 
-двадесет пет хиљада и 400 метара квадратних  - 25.400 
-или двадесет пет метара квадратних  -  25,4? 
 
Питање 2: 
Да ли у предмеру радова на стр. 27 радови бр. 44 -  ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ 
ЦЕВОВОДА … количина воде износи 
-двадесет хиљада и  935 метара кубних  -  20.935 
-или двадесет … метара кубних – 20,935? 
 
Питање 3: 
Да ли у предмеру радова  на страни 27 радови бр. 45 -   ИСПИРАЊЕ ЦЕВОВОДА…, 
количина воде износи 
-двадесет осам хиљада и  262 метара кубних  -  28.262 
-или двадесет осам … метара кубних – 28,262? 
 
Питање 4: 
Да ли уређаји за електролучно заваривање, који су купљени пре мање од једне године, 
који су исправни, у гаранцији и поседују гарантне листове морају имати документа за 
валидацију у складу са одредбама стандарда SRPS EN 50504. 
 
У вези са наведеним а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) обавештавамо заинтересовано лице 
следеће: 
 
Одговор 1: 
 
Површина фарбања износи 25,4 метара квадратних (двадесет пет метара квадратних 
и четрдесет дециметра квадратна). 
 
Одговор 2: 
 
 Количина воде износи 20,935 метара кубних (двадесет метара кубних и девет стотина 
тридесетпет дециметра кубних) . 
 
 
 
 
 



Одговор 3: 
 
Количина воде износи 28,262 метара кубних (двадесетосам метара кубних и две 
стотине шездесет два дециметра кубна). 
    
Одговор 4: 
  
У  случају да су уређаји за електролучно заваривање купљени пре мање од једне 
године,  исправни су, у гаранцији и поседују гарантне листове понуђач није у обавези 
да достави посебна документа за валидацију, али је дужан да достави доказ да су 
наведени уређаји купљени пре мање од једне године и гарантне листове за те уређаје. 
 
 
           Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) наручилац објављује на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs 
  
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ 
 

 
 


