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СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 27/2019 
 

 

 

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за поступак јавне набавке број 27/2019, 

набавка радова на адаптацији/енергетској санацији објекта и дворишта ОШ "1300 Каплара", 

у улици Панчина број 1, Звездара, Београд 

 

I – Дана 30.07.2019. године, у Управу Градске општине Звездара, достављен је електронским 

путем, захтев за појашњењем конкурсне документације за поступак јавне набавке број 27/2019, 

следеће садржине:  

 

Питање: 

 

„У конкурсној документацији у делу XII Образац структуре цене са упуством како да се попуни у 

позицији XIV Лимарски радови на страницама 77-78 наведено је: 

 

Позиција 1. „Набавка материјала, транспорт и покривање кровова поцинкованим челичним лимом 

д=0.7мм са фалцовањем на спојевима. У цену урачунати сав потребан материјал, спојни материјал, 

алат и рад. Обрачун по м1 са бојењем заштитном бојом.“ 

 

Позивција 2. „Набавка материјала, транспорт и покривање настрешница поцинкованим челичним 

лимом д=0.7мм са фалцовањем на спојевима. У цену урачунати сав потребан материјал, спојни 

материјал, алат и рад. Обрачун по м1 са бојењем заштитном бојом.“ 

 

Да ли се поцинковани челични лим пластифицира или се боји након уградње?“ 

 

Одговор: 

 

Поцинковани челични лим се боји након уградње. 

 

 

II – Дана 31.07.2019. године, у Управу Градске општине Звездара, достављен је електронским 

путем, захтев за појашњењем конкурсне документације за поступак јавне набавке број 27/2019, 

следеће садржине:  

 

 

 



 

Питање: 

 

„У конкурсној документацији у делу XII Образац структуре цене са упуством како да се попуни у 

позицији XVIII Подополагачки радови позиција 3. На страницама 93-94 наведено је: 

 

Позиција 3. Набавка, транспорт и уградња ПВЦ топлог пода на подлози од стакленог филца у 

учионицама и библиотекама. Подлогу очистити од прашине, нанети масу за изравнање и фино је 

обрусити. Изведена подлога мора бити  чврста, фино пердашена и сува. ПВЦ траке пре уградње 

развити, положити и оставити да буду 24 часа на собној температури изнад 15степени, а затим 

залепити дисперзионим лепком. Украјање обавити поступком дуплог сечења (са преклопом). 

Спојнице заварити топлим ваздухом, помоћу меких ПВЦ електрода. Одмах по уградњи подну 

облогу очистити и премазати средством на бази емулзија за заштиту и негу ПВЦ подова. Поред 

зидова поставити лајсне. На чин полагања, боја и дезен ПВЦ топлог пода и врста лајсни по избору 

пројектанта. Под треба да испуњава услов да не испушта отровне гасове приликом сагоревања, тип 

Bfl s1 /Сfl s1 . Подна облога која се уграђује мoрa дa буде клaсe рeaкциje нa пoжaр Bfl s1 прeмa 

стaндaрду SRPS EN 13501-1.  Извођач је у обавези да достави oбaвeзну aтeстну дoкумeнтaциjу 

o  клaси гoривoсти примeњeнoг мaтeриjaлa или Стручнo мишљeњe aкрeдитoвaнe лaбoрaтoриje. У 

цену урачунати сав потребан материјал, алат, пренос, помоћни материјал и рад. Обрачун по м2. 

 

Набавка пода од стакленог филца је веома недефинисана и такви подови се не производе. Ови 

описи су застарели. Наше питање гласи: да ли подови треба да буду хетерогени или хомогени?“ 

 

Одговор: 

 

Подови треба да буду хомогени. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

КОМИСИЈЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

    

       

Милан Бошњаковић с.р. 


