
          

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговори на питања и појашњење конкурсне документације   

 

Наш број:  2017-2983/18   Датум: 28.04.2017. 

Поштовани, 

поступајући у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо Вам следећи: 

О д г о в о р : 

Поводом постављених питања која смо добили дана 28.04.2017. године (електронским 

путем на е-маил: n.prodanovic@toplovodobrenovac.org.rs), која су примљена и заведена у 

ЈКП “Топловод” Обреновац под бројем 2017-2983/15 и 2017-2983/16, а која се односе на 

јавну набавку  добара – Добра и радови на реконструкцији и санацији конзумних подручја 

према пројекту (шифра јавне набавке: ЈНОП-Т-12/17) дајемо Вам појашњења на иста: 

Питање бр.1 

Питање : Поштовани,  

 

на основу Вашег одговора од 25.04.2017. на питање бр. 2, а који гласи да 

"радови морају да буду изведени на једном пројекту (траси) у дужини од 

минимум 10 км", јавља се неусаглашеност са конкурсном документацијом, 

где пише да се 10 км односи на дужину челичних предизолованих цеви. 

Дакле, питање је: Да ли се 10 км односи на дужину изведене трасе или 

дужину изведених челичних предизолованих цеви?? 

 

     Одговор: Односи се на дужину изведених челичних предизолованих цеви. 

 

Питање бр.2 

Питање : Пошто је питање стигло у .јпг формату, Наручилац је направио пртсцр како 

би дао одговор на иста:  

 



          

 

 

 

 

 

 

 

     Одговор: 

1. Грешка у јединици мере.Треба да стоји комада. 

2. Није грешка у јединици мере.Односи се на извођење задатих слојева на датој 

површини од 100 x 60 цм. 

3. Грешка у јединици мере.Треба да стоји м³. 

4. Дебљина плоча је 6 цм. 

5. Дебљина плоча је 6 цм. 

6. Дебљина плоча је 6 цм. 

 

 Измене и допуне конкурсне документације биће објављене на Порталу јавних 

набавки и интернет страни наручиоца истовремено са овим одговорима на питања. 



          

 

 

 

 

 

Рок за подношење понуда остаје 18.05.2017. године до 12:00. Отварање понуда биће 

одржано истог дана, по истеку рока за подношење понуда са почетком у 12:30. 

 

       Комисија за јавну набавку 

        ЈНМВ-Т-12/17 


