
 
       
 

 
Број 404-455/14 од 03.01.2018.године 
 
          ПОТЕНЦИЈАЛНИ  ПОНУЂАЧИ   ПОСТАВИЛИ СУ  СЛЕДЕЋА ПИТАЊА: 
 
 
 
1.Питање потенцијалног понуђача:“ 
 

BINSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA - UGRADNJA NOVIH GREJNIH TELANAPOMENA: Sve 
pozicije podrazumevaju nabavku (izradu), isporuku i montažu, sav sitan potreban montažni materijal, alat i 

pribor, kao sav spoljni i unutrašnji tansport i ostale 
troškove do puštanje instalacije u rad. 

R.br Naziv 

Jedinica 

mere Količina 

1 
Aluminijumski radijatori od članaka tip "GlobalVox 500", za toplu 
vodu temperature 90/70oC, sa zaptivačima i spojnicama složeni u 
baterije u zaštitnoj PVC foliji po specitikaciji. 

  

 Global-Vox 500 - 5 kom 8 
 Global-Vox 500 - 8 kom 10 
 Global-Vox 500 - 9 kom 6 
 Global-Vox 500 -10 kom 7 
 Global-Vox 500 - 12 kom 1 
 Global-Vox 500 - 14 kom 3 
 Global-Vox 500 - 15 kom 8 
 Global-Vox 500 - 17 kom 24 
 Global-Vox 500 - 18 kom 4 
 Global-Vox 500 - 20 kom 3 
 Global-Vox 500 - 22 kom 2 
 Global-Vox 500 - 27 kom 8 
 Radijatori kom 84 
Naše pitanje glasi: Da li je greška u predmeru - Radijatori.... kom 84, gde upisujemo jedinične cene? 
 
 
Одговор на поставлјено питање: „Radijatori 84 komada“ obrisati. U pitanju je stavka koja 
predstavlja zbir prethodnih pozicija, a koja je ostala za proveru koliko ima ukupno prethodno 
navedenih radijatora od članaka tipa „GlobalVox 500“.  
 
 
2. Питање потенцијалног понуђача: 
 

 Испорука, постављање ПНК-регала (200x50) тт 
фиксне дужине 1_=3м са комплетном опремом за ком. 60.00 



13 монтажу. Укупна дужина кабловских регала узета 
је око 60т. Позиција обухвата комплетну набавку 
ПНК-кабловских 

 регала ило са постављањем укупно износи: 
Напомена.Тачну дужину ПНК-регала одредити не 
1ицу места приликом извођења радова у 
присуству надзомог органа. 

  

 
 
Naše pitanje glasi: Koja je dužina PNK regala koja se nudi, u predmeru piše oko 60 metara po 60 komada, da li je pitanju 
greška i kolika je dužina ovih 60 komada, nejesno je napisano? 
 

 
 
Одговор на постављено питање:Pogrešno je navedena jedinica “ kom” umesto “m1”. 
Korigovati jedinicu mere: umesto “kom” upisati “m1”. Potrebna ukupna dužina 60m. 
 
Pozdrav! 
 
С поштовањем  
 
                                                                          ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
                                                                                               Саша Матијевић 

 


