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 Комисија за јавну набавку радова мале вредности – Санација крова на 

фискултурној сали ОШ ,, Аца Синадиновић'' Предејане – ЈН-МВ-01/2020 образована 
решењем 204 дана 14.05.2020. године, у вези постављених питања потенцијалних 
понуђача од 18.05.2020. године, доставља 
 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СА  
ОДГОВОРОМ НА ПИТАЊА БРОЈ 1 

 
Питања  

1. На позицији број 1 Предмера и предрачуна - Објекат фискултурне сале, решетке 
су дате по м2 кровне конструкције, за носаче су дати кутијасти профили са 
димензијама,а ли није дата шема носача на основу које бисмо дошли до укупне 
тежине потребних профила. Молимо за шему металних носачаи основу крова. 

2. На позицији број 6 Предмера и предрачуна - Објекат фискултурне сале, није 
дата шема хоризонталног развода и просечна дужина везе са спустним 
водовима. Молимо за просечну дужину вода или укупну дужину потребне 
траке. 

Одговор стручног техничког лица одговорног за израду предмера и предрачун 

радова са описом позиција. 

1. За наведену позицију дат је детаљан опис материјала и опис радова ( распоред 
венчаница и носача и други елементи)   на основу којих се лако могу израчунати 
сви потребни инпути за формирање цене.  

2. Ову позицију је потребно израчунати/одредити према распореду и дужини 
спостних водова. 

У циљу добијања адекватне понуде, наручилац је у конкурсној дикументацији 
предвидео обилазак локације ради упознавања са објектом изградње и упознавање са 
другом техничком документацијом о објекту са којом Наручилац у овом тренутку 
располаже. Такође у конкурсној документацији је дат Образац бр. 21. Потврда о 
обиласку локације са изјавом о обиласку локације коју понуђач доставља у понуди и из 
које се закључује да је обишао градилиште и да се упознао са техничким суловима и 
условима рада. 

 

Ово Појашњење чини саставни део конкурсне документације ЈН МВ 01/2020 и 

једнако важи за све заинтересоване понуђаче. Појашњење је објављено на Порталу 

УЈН и сајту Наручиоца у складу са Законом. 

Дана 19.05.2020. године. 

                       КОМИСИЈА ЗА ЈН-МВ 01/2020 


