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Предмет: Додатне информације у вези јавне набавке 6-1 

 

 

 Дана 27.04.2015.године примљен је захтев за додатним информацијама у вези ЈН 6-

1 следећег садржаја: 

„ 

1. Kod mokrog cvora u prizemlju za poziciju 2 kod Molersko-farbarskih radova da li mozete da 

definisete pribliznu duzinu radijatora i da li su u pitanju gusani radijatori? 

2. Kod podrumske laboratorije L11 za poziciju 2 kod Betonskih radova da li mozete priblizno da 

definisete povrsinu u m2 koju je potrebno krpiti? 

 

3. Kod podrumske laboratorije L11 za poziciju 3 kod Betonskih radova da se blize definise 

pozicija. Kolika je debljina zidova sahte, da li ima nekih prethodnih radova (rusenje, busenje, 

iskop)? “ 

 У вези са тим, поступајући по чл. 63. Став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. 

гласник РС, број 124/2012, Комисија за предметну јавну набавку даје следећи    

 

 

ОДГОВОР 

1. Одговор за питање број 1 

 Обрађује се гусани радијатор димензија: 60x20 цм, висине 90 цм (9 ребра).  

 

2. Одговор за питање број 2 

           Површина коју је потребно обрадити је око 25 м². Обрада обухвата местимично 

обијање и крпљење малтером и делимично парчићима цигле. 

 

3. Одговор за питање број 3 
         Армирано-бетонску шахту димензија 50x100 x50 цм израдити у постојећи отвор  

димензија 80x30x60 цм  у зиду од пуне опеке. Постојећи отвор прилагодити димензији 

шахте (бушење и шлицање зида). Дебљина зида шахте је д=5 ÷8 цм. 

           Како би што успешније отклонили сваку даљу недоумицу око спецификације 

радова, позивамо све заинтересоване понуђаче да обиђу просторије Машинског факултета 

које су предмет радова, сваког радног дана од 10 до 13 часова, уз претходну најаву на 

телефон 018/500-717.    

 

 

 С поштовањем,  

 Комисија за јавну набавку 6-1  

 

 


