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ПРЕДМЕТ: Питањa и одговори бр. 2 за јавну набавку радова-одржавање 
објеката високоградње, у отвореном поступку, број набавке 84/2018   
 

Питање 1: 
 
„Партија 2-Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Крагујевац: 
ПозицијаII-Партерно уређење платоа-рушење, скидање слоја насипа испод асфалта 
и бетона у слоју 30-35cm. Сав шут прикупити, сложити и одвести на депонију. 
Обраћун по m³, m³ 920,00. Обзиром да је укупна површина платоа који се руши 
1.040,00 m²,односно површина која се насипа 920,00m², па стога није логично да 
позиција II/2 буде израђена у m³, како је дато кроз тендерску документацију. 
Молим вас да се исправи тендерска документација уколико је погрешно уписана 
јединица мере.  
 

Ради прецизније калкулације за израду нове столарије и браварије, потребно је 
приложити шеме исте. 
 

Молимо Вас да нам дате контакт особе којој се можемо јавити за обилазак, јер 
контакт са особом која је наведена у документацији није могуће остварити.“ 
 

Одговор 1:   
У тендерској документацији је дата исправна јединица мере (m³) за напред 
наведену позицију.  
Наручилац не поседује шему столарије, потенцијални понуђачи имају обавезу 
да пре подношења понуде обиђу  место извођења радова и потом сачине 
понуду. 
За обилазак локације можете контактирати Снежану Симеуновић, тел. 064 
8454606. 
 

Питање 2: 
„На страни 166 предмера радова позиција стoларски радови тачка 1 се односи на 
набавку унутрашњих врата за мокри чвор. Молимо вас да нам одговорите да ли су у 
питању дрвена врата или PVC и да ли имате шему столарије?“ 
 

Одговор 2:   
У питању су PVC врата, немамо шему столарије, потенцијални понуђачи имају 
обавезу да пре подношења понуде обиђу  место извођења радова и потом 
сачине понуду. 
 

Питање 3:. 
„Да ли имате шему столарије за партију 4 и да ли можете да је објавите на портал?“ 



 

 

 

 

 
Одговор 3:  
Немамо шему столарије за Партију 4, потенцијални понуђачи имају обавезу да 
пре подношења понуде обиђу  место извођења радова и потом сачине понуду. 
 

Питање 4:. 
„Да ли имате шему столарије за партију 5 и да ли можете да је објавите на портал?“ 
 

Одговор 4:   
Немамо шему столарије за Партију 5, потенцијални понуђачи имају обавезу да 
пре подношења понуде обиђу  место извођења радова и потом сачине понуду. 
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