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ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ 

 ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦОНОМ 
ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА – ЗАМЕНА ПРОЗОРА И ВРАТА 

ЈНМВ 4/18 
 

 Комисија за јавне набавке на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама 
(Службени гласник РС 24/12, 14/15 и 68/15) поводом достављених захтева за појашњење 
конкурсне документације, Наручилац благовремено објављује следећe одговорe: 
 
1)Захтев за додатним појашњењем Конкурсне документације ЈНМВ бр.4/2018  упућен 
Наручиоцу гласи: 

 
„У предмеру радова, опису, наводи се: „ у цену улази и набавка и монтажа типске спољашње 
ПВЦ прозорске клупице дубине 10 цм и унутрашње финално обрађене дрвене прозорске 
клупице дубине 23 цм. Испоручити са  свим потребним поклопним и преклопним лајснама, 
лименим опшавама и помоћним држачима.“ 
С обзиром да је у горе наведеном опису наведено шта све треба и улази у цену, беспотребна 
је позиција лимарских радова, јер се све дсуплира. 
Молимо Вас да ускладите предмер и опис радова са стварним извођењем. Не може на 
спољашњу ПВЦ клупицу да  се ставља опшивање солбанка прозора поцинк лимом...или 
обрнуто, тј. Може да иде или једно или друго.“ 

 
ОДГОВОР 

 
У складу са  чланом 63.ЗЈН Наручилац ће  извршити измену конкурсне документације, у 
предмеру радова, у опису  у тачкама ПВЦ прозори, ПВЦ улазна врата и ПВЦ портали.  
 
Захтев за додатним појашњењем Конкурсне документације ЈНМВ бр.4/2018 упућен 
Наручиоцу гласи: 
 
 „У тендерској документацији у предмеру радова под бр.3 ЛИМАРСКИ РАДОВИ, позиција: 
Набавка материјала, израда и опшивање солбанка прозора поцинк лимом, развијене ширине 
цца 23 цм, дебљине 0,55 мм. Испод лима поставити слој тер папира, који улази у цену 
солбанка. Обрачун по м1. Како је у позицији свих прозора дато да су спољашне клупице од 
ПВЦ-а ширине 10 цм, а унутрашње дрвене ширине 23 цм, на којим позицијама прозора је 
предвиђено укупно 258 опшивања солбанка?“ 
 
ОДГОВОР 
 
У складу са  чланом 63.ЗЈН Наручилац ће  извршити измену конкурсне документације, у 
предмеру радова у опису  у тачкама ПВЦ прозори, ПВЦ улазна врата и ПВЦ портали.  
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