
 

 

 

 

           ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 
          СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

           Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија                         

          Датум 17.10.2018. године 
 

 

Одговори на питања у вези са јавном набавком, ЈН 37/2018 – Извођење радова на изградњи 
објекта филијале Нови Сад   

 

 

 

 

Питање 1: У конкурсној документацији приложена је Вендор листа где поред колоне са називом 

ПРОЈЕКТОМ ПРЕДВИЂЕНА ОПРЕМА  стоји колона са називом ПОНУЂЕНА ОПРЕМА . 

Да ли то значи да понуђач може понудити опрему и материјал произвођача који није наведен у вендор 
листи, а чији је квалитете опреме и материјала једнак или бољи од квалитета пројектом предвиђене 

опреме? 
 

Одговор 1: Пројектном документацијиом на основу које је добијена грађевинска дозвола предвиђена је 

опрема која задовољава потребе Наручиоца. Понуђач може понудити опрему чији је квалитет једнак или 
бољи од квалитета опреме предвиђене пројектном документацијом. 

 
Питање 2: У вендор листи стоји да се тражи алуминијумска браварија REYNARES, у достављеним шемама 

се тражи NISSAL ALT7500 док је у предмеру описана нека сасвим трећа конструкција. При том су и захтеви 

које браварија треба да испуни различити. 
Молим Вас  да дефинишете јасне услове које алуминијумска браварија  треба да испуни, које  касније 

извођач радова  доказује одговарајућим атестима. 
 

Одговор 2: Услови које мора задовољити алуминијумска браварија, а коју ће понуђач понудити за 
уградњу, дефинисани су пројектном документациом и једнаки су како у техничком опису тако и у 

предмеру радова и шемама фасадне браварије, а све у оквиру Главног АГ пројекта који је саставни део 

документације на основу које је добијена грађевинска дозвола. Понуђач може понудити материјал, било 
ког произвођача (REYNARES, NISSAL или др.), чији је квалитет једнак или бољи од квалитета материјала 

предвиђеног пројектном документацијом. 
 

Питање 3:  У Подополагачким радовима позиције 10-04 и  10-05 тражи се набавка и постављање подне 

облоге на бази каучука дебљине 2мм у ролнама –поз.10-04, односно плочама-поз.10-05. У техничком 
опису пројектне документације дефинисан је да под од каучука у ординацији и шалтер сали Noraplan Signa 

ED2933 - којег нема  у ЕD - ролнама као ни у плочама.  
Који еквивалентни тип пода на бази каучука треба понудити за позицију 10-04  и  10-05? 

 
Одговор 3: Потребно је понудити тип пода на бази каучука са карактеристикама предвиђеним пројектном 

документацијом на основу које је добијена грађевинска дозвола, а у складу са СРПС стандардима и 

важећим прописима који регулишу ову област. Понуђач може понудити материјал чији је квалитет једнак 
или бољи од квалитета материјала предвиђеног пројектном документацијом. 

 

 

 

         Комисија за јавне набавке 
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