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На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), Комисија за јавну набавку бр.404-2/45Р-2019-28 - извођењa радова 

за реализацију Пројекта „Термосоларно постројење за припрему санитарне 

топле воде у централној кухињи „Младост“, одговара на питања 

заинтересованих лица у циљу појашњења конкурсне документације: 

 

Питање број 1: 

У поглављу XI Техничка спецификација радова са обрасцем структуре 

цене и упутством како да се попуни, група Б Електроинсталациони радови, 

Б2 Разводни ормани, за ставку: 

„Врата ормана заштити од напона додира прекривањем неким 

изолационим материјалом – по потреби (пертинакс и сл.). У орману оставити 

места за уградњу јођ 15 аутоматских осигурача. Сце комплетно са 

неопходним ситним материјалом као што су: завртњи, навртке, проводници 

за шемирање и уземљење, пертинакс, ознаке осигурача и једнополна шема, 

као и водоотпорне натписе на вратима ормана за означавање намена 

прекидача“ унета је количина 3 комада. 

Да ли је у питању грешка за количину? 

Да ли се ради о једном разводном орману или су планирана три ормана? 

Уколико је у питању грешка, молимо исправите количине на овој страни 

или да понуђачима доставите јасна упуства како да унесу исправку. 

 

Одговор на питање број 1: 

 Пројектом је предвиђен један разводни орман са три сегмента са 

засебним вратима за смештај опреме различитих намена. 

 

Питање број 2: 

Да ли се на позицији Б Електроинсталациони радови, Б2: Разводни 

ормани (страна 39. и 40.) конкурсне документације захтева попуњавање 

јединичних цена свих компоненти ормана или се попуњава само „Укупно 

позиција Б2.2 (РО-А са комплетно наведеном опремом)“ комплет? 

 

Одговор на питање број 2: 

На позицији Б Електроинсталациони радови, Б2: Разводни ормани 

(стране 39. и 40.) конкурсне документације, специфициране су компоненте 

разводног ормана , а понуђач попуњава само „Укупно позиција Б2.2 (РО-А са 

комплетном наведеном опремом)“ где је као јединица мере предвиђен 

комплет а количина комплета 1.  


