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ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима 

 

 

 Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 28.07.2017.године, у писаном 

облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

за јавну набавку радова – капитално одржавање зграда и објеката у надлежности Управе, 

обликоване по партијама од 1 до 3 ( ЈН ОП 23/2017), у оквиру кога је поставило следећа 

питања: 

          1.Партија 1. -   Молимо Вас да проверите јединицу мере за позицију А/бр.2/ санација 

пукотине:/ за радове на Згради Покрајинске владе, Бул. Михајла Пупина 16, мислимо да је 

јединица мере за ту позицију m², а не m³, kako пише у вашем предмеру. Молимо Вас да 

проверите и ако је потребно извршите исправку у предмеру. 

          2.Партија 3. - Интересује нас за позицију бр.8, да ли имате податак колики је 

капацитет траженог одмашћивача? 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења: 

1. Исправна јединица мере је m².Ради се о техничкој грешци. Понуђач , приликом 

давања понуде, јединичну цену без пдв даје по m² ( не по m³) а укупну цену без 

пдв даје множењем тражене количине - 50,00 m² са јединичном ценом без пдв по 

m². 

2. Одвод воде из канала (таложне јаме) се улива у сепаратор по норми EN 858-1 

протока Q=1,0 l/sek. 

 

           Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs  ,у року од 3 дана од дана пријема захтева. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

1. Маја Гајинов, члан 

2. Јелена Шкорић, заменик члана 

3.Маја Стојичић, члан 
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