
 

 

 

                                                                                                                                                                                

 
ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев понуђача од за појашњење конкурсне документације  
 
Дана 28.03.2016. године понуђач је доставио захтев за појашњење конкурсне документације који гласи: 
 
На страни 6 конкурсне документације стоји: 
12. Набавка материјала и монтажа спуштеног плафона од ригипса d=12cm са израдом подконструкције 
која се шрафи на таванске греде, са монтажом скеле  
Пошто не постоје гипскартонске плоче дебљине 12 cm молимо да појасните ову позицију. 
Питања: 
1.Да ли је дебљина гипскартонске плоче 12,5 mm? 
2.Да ли се спуштени плафон састоји од једне или две гипскартонске плоче? 
3 Да ли постоји нека испуна између плоча ако су у питању две гипскартонске плоче и од чега је та 
испуна и које је дебљине? 
 
Одговор Наручиоца: 
Наручилац је на страни 6. конкурсне документације учинио штампарску грешку приликом израде 
конкурсне документацијете, те стога Наручилац врши измену на стр. 6. конкурсне документације за 
позицију 12. техничке спецификације и она сада гласи као у прилогу. 
 
С поштовањем, 

 
М.П. 
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Лозница,29.03.2016.год. 
Управа: Георгија Јакшића бр. 9. 
Тел.015-7884-660;7882-430 
Поштански фах 19 
Email: javne.nabavke@vikloznica.rs 

Служба одржавања:1.Маја б.б.. 

Тел.015-872-028 
Црпна станица:Б.Ковиљача 

Тел.015-818-162  

Текући рачун код Banca Intesa: 
160-7130-26 
Матични број: 07168861 
ПИБ:101188448 
 
Наш знак: Д-1/2016 
Ваш знак: 



Јавно предузеће "Водовод и канализација", Лозница 
Конкурсна документација за ЈНМВ 1/2016 -радови-  

Грађевински радови (по партијама) 
5 Израда кровне конструкције 

једноводног крова 
(подрожњача 12х14cm, 
рогови 10х12cm) 

m² 80   

6. Набавкачамових гредица- 
5х8cm и летвисање крова на 
размаку од 50cm 

m² 280   

7. Набавка кровног покривача и 
покривање крова 
трапезастим 
пластифицираним бојеним 
лимом 

m² 280   

8. Покривање слемена бојеним 
лимом 

m 20   

9. Набавка и уградња 
хоризонталних олука и 
одводних вертикалних цеви 
бојеним лимом 
 

m 40   

10. Набавка и опшивање 
калкана бојеним лимом  
 

m 28   

11. Опшивање димњака 
40х40cm бојеним лимом 
 

ком 1   

12. Набавка материјала и 
монтажа спуштеног 
плафона од ригипса 
d=12,5mm са израдом 
подконструкције која се 
шрафи на таванске греде, 
са монтажом скеле 

m² 90   

13. Глетовање и кречење 
плафона поликолором 

m² 90   

14. Кречење зидова у два слоја 
поликолором са предходним 
стругањем  зидова око 20% 

m² 200   

15. Фарбање постојећих 
прозорских окана уљаном 
бојом 
 

m² 20   

16. Набавка и уградња дрвених 
унутрашњих врата офарбана 
у бело комплет са бравом 
70х200 

Ком. 4   

17. Набавка и уградња дрвених 
унутрашњих врата офарбана 
у бело комплет са бравом 
90х200 

Ком. 2   
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