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 Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈН бр 56/19  Изградња 

сеоске куће у Пепељевцу 

 

ПИТАЊA: 

 

Питање 1: У конкурсној документацији у предмеру радова, у оквиру грађевинских и 

грађевинско - занатских радова за позиције 20-05, 20-06, 20-07, 20-08 и 20-09 нису 

наведене јединице мере и количине. Молимо вас да нам појасните да ли се за 

наведене позиције изводе радови и ако се изводе, које су јединице мере и количине? 

Питање 2: У конкурсној документацији на 57. страни, у оквиру рекапитулације за 

грађевинске и грађевинско - занатске радове, је изостављена позиција која се односи 

на  браварске радове. Молимо вас да извршите измену конкурсне документације и 

додате позицију. 

Питање 3: У конкурсној документацији у предмеру радова, у делу који се односи на 

грађевинске и грађевинско - занатске радове у оквиру позиције 20 - разни радови за 

следеће ставке није наведена количина: 20-05, 20-06, 20-07, 20-08 и 20-09. Такође, у 

оквиру електроенергетских инсталација за следеће позиције је наведена количина 0:  

 

- у оквиру позиције B, под тачком 2 за позицију PP-Y 4x1,5мм2, ( стр. 76 у конк. док.) 

- у оквиру позиције C, под тачком 8 за серијски прекидач и тастер за ел. звоно, (стр. 77) 

- у оквиру позиције C, под тачком 9 за обичан прекидач и   (стр. 77)       

- у оквиру позиције D, под тачком 2 за силуминску монофазну шуко утичницу.(стр. 78) 

    Молимо вас да нам појасните да ли је ово грешка или се за наведене позиције не изводе 

радови? 
 

Питање 4: У предмеру радова, у оквиру позиције А.2 Котао на пелет и припадајућа 
опрема у оквиру техничке просторије ставке 24 и 25 имају исти опис. Молимо вас да 
нам појасните да ли се ради о грешци, односно да ли треба да дамо цену само за 
ставку 25? 
 

Питање 5: У предмеру радова у оквиру позиције А.3 Димњачки систем нису наведене 
јединице мере и количине, већ текст "буџетска цена за материјал и монтажу" димњаче 
и димњака. Да ли понуђачи дају цене за наведене позиције и ако се наведени радови 
изводе молимо вас да нам појасните да ли ми нашу цену уписујемо само у колону 
укупно? 
 
Питање 6: У предмеру радова за грађевинске и грађенинско занатске радове, 
земљани радови, позиција 01-07 наведено је "Црпљење подземне воде. Обрачун по 
часу" и наведена је јединица мере час, а није наведена количина. Молимо вас да нам 
одговорите да ли ми дајемо цену по 1 радном часу с обзиром да није наведена 
количина 



ОДГОВОРИ: 

 

Поштовани, 

 

 

1. Наведене позиције нису саставни део овог предрачуна, наведене су са 

напоменом да су то радови који се обрачунавају по посебном предмеру и 

предрачуну. 

 

2. Изменњена конкурсна документација, тј. додата позиција. 

 

 

3. Позиције 20-05, 20-06, 20-07, 20-08 и 20-09. наведене су са напоменом да су 

то радови који се обрачунавају по посебном предмеру и предрачуну а 

позиције радови без количине неће се изводити. 

 

4. Да. Молим Вас. Грешка је у питању случајно је ставка завршних радова 

дуплирана. 

 

5. Приликом избора димњачког система контактиран је произвођач опреме. 

Идентичан опис који је послао произвођач стављен је у предмер. тачно је 

да не пише ниста у колони количина, али у оквиру описа имате наведено 

која је дужина димњаче у питању и њени делови. Исто важи и за ставку 

димњака. 

За детаљније информације будте слободни да контактирате Schidel 

подршку, обзиром да је пројекат прошао њихову контролу. 

 

6. Потребно је дати цену по часу, обзиром да се у овом тренутку не зна 

колико ће и да ли ће уопште та позиција бити потребна. Биће познато 

након увида у стање на терену 

 

 

С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку отвореног поступка бр. 56/19 Изградња сеоске куће у 

Пепељевцу 

 

 

Датум: 20.06.2019. године 

 

 


