
Предшколска установа 

„БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА 

Број: 404-118-8/2018-05 

15. мај 2018. године   

 

На основу чл. 63 ст. 5 Закона о јавним набавкама, а све у складу са чл. 20 истог закона 

("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Предшколска установа 

„Бошко Буха“ Инђија, ул. Душана Јерковића 17а,  (у даљем тексту: Наручилац) дана 

14.05.2018. године ,  упућује   

 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

У поступку јавне набавке ЈНМВ 4/2018 

За јавну набавку радова – Постављање ограде у објекту Невен 

 

Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке упутио је дана 13. маја 

текуће године путем е-маила Захтев за појашњење конкурсне документације са 

следећим питањима: 

Питање: 

Poštovani,u KD za JNMV 4/2018 na strani 5 (Prilog 1) PREDMER RADOVA, TEHNIČKA 

SPECIFIKACIJA i stranama 24 i 25 Obrazac 4.1 OBRAZAC STRUKTURE CENA nije navedeno u: 

Tačka 2 Koje su dimenzije betonskih stopa u koje se ubetoniravaju stubovi ograde? 
Tačka 3 Koje su dimenzije betonskih stopa i stubova za kapiju i na koji se način isti zatvaraju zbog 
atmosferalija? 
Tačka 4 Koje su dimenzije betonskih stopa i stubova za kapiju i na koji se način isti zatvaraju zbog 
atmosferalija? 
Tačka 5 Koje su dimenzije betonskih stopa, stubova i kosnika, metalne šine,parapeta? 
Molimo za odgovor, šeme bravarije i potvrdu prijema mejla 
 

Одговор:  

Tačka 2 - Dimenzije stopa su date u predmeru i one su 250x500mm dubine a može i f250/500mm 

dubine. 

Tačke 3 i 4 - Dimenzije betonskih stopa su iste kao i za ogradu a dimenzija metalnog stuba 

60x60x2mm. Otvaranje oko vertikalne ose sa bravarskim šarkama. 

Tačka 5 - Dimenzije betonskih stopa i metalnih stubova ograde su kao za poziciju 3,4 kosnici dim 

60x40mm a betonski parapet poprečnog preseka 200x400mm a dužine 8000mm s tim da se u isti 

ugrađuje L profil dimenzija 40x40x1,5mm. 

 

II Рок за подношење понуда СЕ ПРОДУЖАВА, у складу са чланом 63. став 5. 

Закона о јавним набавкама.  

 

Рок за подношење понуда је 17.05.2018. године до 10:00 часова . 

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 

17.05.2018. године у 10:30 часова, на адреси Наручиоца: ул. Душана Јерковића бр. 17а, 

Инђија.  

 

III  Контакт особа: Гргуревић Новица, e-mail: grgurevicnovica@yahoo.com. 

 

IV  Ово појашњење чини саставни део конурсне документације!      

mailto:grgurevicnovica@yahoo.com

