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 Питања и одговори ЈНВВ 09/17 

Грађевински радови на реконструкцији зграде Основне школе у 

Шљивовици 

 

У конкурсној документацији у предмеру радова Бетонски и армирано 

бетонски радови позиција 4.7 Бетонирање, поправка тротоара бетона 

МБ 30.У цену урачунато и уклањање постојећег оштећеног бетона са 

одвозом на депонију. Обрачун по m2 тротоара. 

 

Питање 1. Која је дебљина бетона који се уграђује? 

 

Одговор 1: Дебљина бетона на тротоару 12 cm са темељом на крају 

димензија 12*25 cm бетон МБ 30. 

 

Питање 2.  У конкурсној документацији у предмеру радова 9 

Изолатерски радови позиција 9.1 Израда хоризонталне хидро изолације 

подова која се састоји од хладног слоја битулита А, два слоја вареног 

кондора. Обрачун по m2 изолације. 

Која је дебљина кондора који се уграђује? 

 

Одговор 2: Дебљина кондора 4mm и може се набавити на свим 

стовариштима. 

 

 

                                            Питање 3.   На страни 19. Под тачком 2 додатни услови 1) фин. капацитет  

                                            тражи се да уколико извештај о бонитету не садржи податак о данима 

                                            неликвидности у  последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на  

                                            порталу јавних набавки објављен позив за подношење понуда, да је понуђач 

                                            дужан да достави потврду НБС да није био неликвидан за период који се 

                                            тражи. 

                                            Пошто је податак о данима неликвидности јавно доступан податак,  

                                            да ли се уместо потврде народне банке србије о данима неликвидности може  

                                            доставити изјава о ликвидности која садржи интернет страницу Народне  

                                            банке Србије који садржи податке ликвидности у задње три године? 

 

                                            Одговор 3: Може се доставити изјава о ликвидности која садржи интернет  

                                            страницу Народне банке Србије који садржи податке ликвидности у задње   

                                            три године? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                          Питање 4: Набавка и уградња  унутрашњих врата рађених од ал пластифицираних  
                                                     профила. Испуна ал пластифицирани лим. Оков одговарајући квалитетан. Врата на 
                                                     тушевима и ВЦ –има са бравом за закључавање изнутра 
                                                     Боја профила бела. Обрачун по ком уграђених врата 
                                                     Свлачионице, мокри чворови, трпезарија    :   
 
 
 
  
                                                       Ознака  2       : дим  75 x  205  ком  7  
                                                     Ознака  3  :дим  150 x 205  ком  1   

                               дим         85  x 205  ком  8   

 

У колони за јед.мере стоји комада, а у колони за количину 16. Исто се понавља и у тачки 11.2. 
Молимо вас за појашњење како да дамо цену јер димензије врата су различите, а самим тим и цена 
није иста, а ставили сте да дамо цену за укупно 16 комада. 

 

Одговор 4. Биће објављене измене овог дела предмера. 

  


