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Број: 5.2.- 2236                                                                 

Дана:27.01.2016.                         

                                                                                                

                                                               

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

(maila)  дана 24.01.2016.  u  9.22 ч и 26.01.2016. у 8.38ч за јавну набавку велике вредности у 

отвореном поступку – 31/15-С Извођење радова на санацији објекта ЈКП ВИК 

 

Дана 24.01.2016.  u  9.22 ч и 26.01.2016. у 8.38ч  часова потенцијални понуђач је упутио 

путем електронске поште питања - везана за јавну набавку везана за јавну набавку велике 

вредности 31/15-С Извођење радова на санацији објекта ЈКП ВИК која је наручилац 

запримио дана 25.01.2016.  

Наручилац је електронским путем потврдио пријем питања. 

 

Питање гласи: 

 

1.ДА РАСПОЛАЖЕ ДОВОЉНИМ КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ 

-Да ли запослени могу бити ангажовани по уговору о делу. 

 

2.МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

-Гипс плоче дали се израђују једнострано без изолације и дали се израђује подконструкција. 

 

3.ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

-ЛАВАБО 

-Дали обухвата набавку и монтажу:батерије,огледала,држач за пешкир,држач за  

сапун,одливни сифон. 

-WЦ ШОЉА 

-Дали обухвата набавку и монтажу:wц даска,водокотлић,ек-вентил,држач тоалет 

папира,четка са држачем. 

 

 

 4. Да ли могу да се добију димензије трапезног лима.ТР?/?/0,5 

 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена питања: 

 

1. Запослени могу бити ангажовани и уговором о делу, како и стоји у конкурсној 

документацији ( радно ангажована лица ) . 

2. Гиплане плоче се израђују једнострано без изолације  и са подконструкцијом.У 

конкурсној документацији јасно стоји са свим пратећим материјалом. 

3. Водоинсталатерски радови : 
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- Лавабо – обухвата само монтажу лавабоа и батерија за туш кабину без 

огледала,држача за пешкир,држач за сапун,одливног сифона. 

- ВЦ шоља - обухвата само монтажу ВЦ шоље без wц даске,водокотлића,ек-

вентила,држач тоалет папира,четке са држачем 

4. Висина ребара трапезастог лима зависи од самог произвођача , дебљина је како је и 

наведено 0.5мм . Наручилац је дао димензије кровног покривача на основу кога сами 

понуђачи секу лим по потреби. 

 С поштовањем 
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