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 Број: ЈН 2-8/2015 

 Датум: 26.02.2015. године 

      Г о л у б а ц  

 

 

 

 

 Предмет:  Одговори на питања у вези јабне набавке број: ЈН 2/2015 – Санација  

                     и адаптација тротоара у улици Вука Караджића у Голупцу 

 

 

 Заинтересовано лице је путем e-mail-a  упутило 2  питања и тражило одговоре  

везане за горе наведену  јавну набавку број: ЈН 2/2015, са следећим садржајем: 

  

 1. Питање:  „С обзиром на дужину (920м) и ширину (1,5м) тротоара, да ли вибро-

ваљак из ставке техничког капацитета, може бити самоходни ручни ваљак тежине око 2т?“ 

 Одговор Наручиоца: 

 Да, може, уколико је са вибрацојом. 

  

 2. Питање: „а)  Да ли се може добити детаљ и опис фабрикованог бетонског 

елемента МБ 30 за израду тротоарског сливника (позиција 23), с обзиром да се даје по 

комаду, а да није дато у опису позиције, да ли и каква решетка се уграђује, као и да ли се 

изводи доња и горња плоча.“ 

 „б)  С обзиром на дужину тротоара од 920 м за коју је предвиђена санација и 

адаптације, није јасна количина за позицију23, која износи 60 комада, што је изузетно 

велики број. Молим Вас да потврдите да ли се заиста ради о тој количини.“ 

  Одговор Наручиоца: 

 2. а)  Сви заинтересовани понуђачи могу у фази подношења понуде, извршити увид 

у техничку документацију- пројекат, скице и детаље из исте а који је наведен у поглављу 

IV на страни 7 конкурсне документације и то у радном времену наручиоца како је у позиву 

и конкурсној документацији наведено. 

 б)  Све количине у предмеру радова су дате на основу предмера и предрачуна из 

пројектне документације па и количина на позицији 23, и иста се односи на укупан број 

комада фабрикованих бетонских елемената за израду тротоарских сливника тако да сви 

понуђачи треба да дају своје понуде за наведене количине. 

  

 

 

       Комисија за јавну набавку број ЈН 2/2015 

ЈЈПП    ДДииррееккцциијјаа    ззаа    ииззггррааддњњуу  ооппшшттииннее  ГГооллууббаацц   

Цара Лазара 15, 12223 Голубац; Тел. 012/678-483; 012/638-513 (и факс); 

е-маил: dirgolubac@gmail.com;  Матични број: 17209477;  ПИБ: 101483438; 

Шифра делатности: 4211;  Текући рачун: 840-517641-78  


