




 

МД  ГРАДЊА – НИШ 

 

Предмет :Одговор на постављена питања у вези појашњења за јавну набавку 

 бр. 1.3.1/2016 

 

Одговор 1.  Предмер радова прекуцати и направити форму предрачуна 

Одговор 2.  Кнауф поставити на металној подконструкцији са обе стране отвора, 
бандажирањем спојева са завршном обрадом, као и глетовање и кречење постављеног 
зида. Изолација предметног зида није потребна. 

Одговор 3.  Демонтирана врата уградити у ново пробијени отвор, са обрадом шпалетни 
након уградње врата. 

Одговор 4.  Количина разбијених плочица је онолика која је потребан ради вађења 
чучаваца. Канализациона инсталација се не ради, већ се постојећа само дограђује због 
насађивања – постављањас ВЦ шоља. Хидроизолација није предвиђена. Понуђач 
радова набавља, и уграђује подне керамичке плочице 15х15 cm, у количини око ВЦ 
шоља, у зависности од разбијених плочица (до 2 m2), уградњу вршити лепком. 

Одговор 5.   Преправљање канализационе инсталације се врши само у смислу 
насађивања ВЦ шоља на већ постојећу канализациону инсталацију. 

Одговор 6.   Набавка ВЦ шоља подразумева и даску и спојни материјал. 

Одговор 7.   Набавка и уградња нових водокотлића подразумева испирну цев, спојни 
материјал, ЕК вентил и црева. Оспособљавање водокотлића и стављање у функцију. 
Демонтажу постојећих водокотлића врши понуђач радова. 

Одговор 8.   Врши се само замена старог пропусног вентила 1“. Не обијају се зидне 
плочице. Демонтажу старог пропусног вентила врши понуђач радова. 

Одговор 9.   Позиција 14 остаје у целости дата описом. 

Одговор 10.  Обавеза извођача радова да по завршеним радовима преда објекат у 
очишћеном стању, значи да сав шут извезе на депонију. 



Postovani, 

 

kada mozemo da ocekujemo odgovore na pitanja vezana za javnu nabavku "Санација објектата на 
Медијани и Ћеле Кули"? 

Sadrzina maila poslatog 3.11.2016. bila je sledeca: 

Poštovani, 

molim Vas za odgovor na pitanja u vezi JN 1.3.1/2016. "Санација зграде за смештај археолога на 
Медијани и санација санитарних чворова на Ћеле Кули". 
 
 

Partija 1 

Pozicija 1:  "Разиђивање постојећих (оштећених) димњакаод опеке 38/38 cm . ком " - Koja je dužina 
(visina) dimnjaka koji se raziđuje? 
 
Pozicija 8: "Набавка и постављање кровног покривачаод пластифицираног ребрастог лима m2 28" 
- Koja je debljina i boja pocinkovanog lima? Slično pitanje odnosi se i na poziciju 9. 
 
Pozicija 12 i Pozicija 13: "Фарбање дрвене ламперије опшивка стрејеса набавком материјала у 
жељеној бојиm2 50" - Kojom vrstom premaza se vrši farbanje lamperije, kao i spratnost objekta (pitanje je 
bitno zbog uracunavanja skele).  
 

Partija 2 
 
Pozicija 3: "Постављање демонтираних врата 80/205 cm у пробијени нови отвор ком 1" - Da li je u 
cenu pozicije potrebno uracunati i obradu špaletni? 

Pozicija 14: "Набавка и уградња дрвених врата 70/205 cm са демонтажом старих постојећих 
врата ком 2" - Da li sa štokom, elzet bravom šarkama i da li uračunati i završnu obradu (bojenje) i čime? 
  Pozicija 16: "Испитивање електро инсталације - паушално" - Da li za ceo objekat ili samo na delu 
mokrog čvora? U koliko je u putanju ceo objekat, molim Vas za njegove dimenzije.  
 

S postovanjem, 

 



 

 

НЕИМАР – Ниш 

 

Предмет :  Одговор на постављена питања у вези појашњења за јавну набавку  

                            Санација објеката на Медијани и Ћеле Кули 

 

ПАРТИЈА 1. 

Поз. 1.   Висина димњака је 1.0 m. 

Поз. 8.   Дебљина пластифицираног лима d = 0,5 mm, цигла боја 

Поз. 12 и 13.   Премазивање се врши уљаном сивом бојом. Спратност објекта – приземље. 

 

ПАРТИЈА 2. 

Поз. 3.   У цену позиције урачунати и обраду шпалетни. 

Поз. 14.   Са штоком, елзет бравом и шаркама без завршне обраде (бојења) 

Поз. 16.   Само у делу мокрог чвора. 
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