
 

 

 

 

           ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 
          СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

           Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија                         

          Датум 09.11.2018. године 
 

 

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

објекта филијале Нови Сад  
  

 

Питање 1: У предмеру радова, 1-Архитектура, Браварски радови, позиција бр. 06-08 гласи: 

„Набавка, израда и монтажа једнокрилних отклопно-заокретних прозора са отварајућим крилом у полје и 

на вентус и фиксним делом испод њега.  

Урадити статичко преддимензионисање свих профила прозора  и стакла на услове дејства ветра 2,5кН/м2, 

и прило-жити уз понуду.Одабрани извођач радова има обевезу финалне статичке провере свих елемената 

конструкције пре уградње. 

Алуминијумски систем ултра танког минималистичког изгледа за израду прозора и врата, са декоративним 

профилом који је саставни део крила. Грађевинска дубина уградње профила рама је 76мм. Дубина 

профила крила је 72мм.  

Структура профила је формирана спајањем два цеваста шуплја профила који су повезани са две 

полиамидне (ПА) летвице. Ширина ових летвица код рама је 40мм а код крила 32мм. Оне обезбеђују 

вишекоморни термички прекид између сполјашњег и унутрашњег алуминијумског  сегмента.        

Мин. Видна ширина за прозор 

шток: 33,5 мм  

крило: 21,5 мм 

Мин. Видна ширина за врата (у равни штока, отв. ка унутра) 

шток: 59,5 мм 

крило: 52,5 мм 

Грађевинска дубина уградње 

шток: 76 мм 

крило: 72 мм 

Висина пера: 13,5 мм 

Деблјина стакло - пакета: до 55 мм.“ 

  

1. Да ли ћете прихватити понуђени прозор чија је грађевинска дубина уградње профила рама 75 мм? 

 

Одговор 1: Наведена позиција је у оквиру пројектне документације на основу које је добијена 

грађевинска дозвола и која је претходно прошла техничку контролу, а урађена је у складу са Законом о 

планирању и изградњи као и стандардима који дефинишу ову област. Имајући у виду наведено, наручилац 

 

 

 

 

 

 

ВЛ 



 

 

ће прихватити искључиво понуду која садржи све елементе предвиђене предметном пројектном 

документацијом коју су понуђачи добили на CD и која представља саставни део конкурсне документације. 

 

Питање 2: У опису предметне позиције захтевате „отклопно-заокретне прозоре са отварајућим крилом у 

полје и на вентус.“. Истраживањем тржишта предмета набавке утврдили смо да не постоје прозори са 

отварајућим крилом у полје и на вентус, што је наручилац такође могао да утврди истраживањем тржишта 

предмета набавке, те са оваквим описом позиције онемогућавате све понуђаче да припреме одговарајућу 

и прихватљиву  понуду. 

Молимо вас да исправите опис предметне позиције, да га ускладите са вашим реалним потребама а да 

опишете предмет наведене позиције који постоји на тржишту и који је могуће понудити. 

 

Одговор 2: Конкурсна документација садржи пројектну документацију којом су задовољене све реалне 

потребе Наручиоца и на основу које је добијена грађевинска дозвола. Иста је урађена у складу са 

важећим прописима, односно у складу са Законом о планирању и изградњи, а од стране одговорних 

пројектаната носиоца личних лиценци ИКС и прошла је техничку контролу од стране вршиоца техничке 

контроле са одговарајућим личним лиценцама ИКС. Измена пројектне документације, односно грађевинске 

дозволе, једино је могућа у складу са важећим прописима, односно у складу са Законом о планирању и 

изградњи. 

 

             Комисија за јавне набавке 

 

                                                                                                               


