
Питање 1: Да ли постоји грешка у позицијима 22 и 23 конкурсне документације радова 

на уређењу базена, односно да ли се једне позиција односи на скидање, а друга на 

стављање фугни или се ради фуговање два пута? 

 

Одговор 1: У опису позиција не постоји грешка. Наиме, прво се уклањају све постојеће 

фугне на целом објекту базена, па се потом све фугује епоксидном двокомпонентном 

фуг масом.  

 

 

Питање 2: Да ли се на позицији 25 предметне документације радови на уређењу базена 

користе плочице из ваших резерви или се набављају нове плочице? Уколико се 

набављају нове плочице боја не може бити у потпуности иста. 

 

Одговор 2: Наручилац нема плочица у резерви, већ изабрани понуђач, односно извођач 

радова, мора набавити и уградити базенске плочице светло плаве боје/light blue 

димензија 240х115х0,1mm. 

Наравно, боја плочица не може бити у потпуности иста, јер су постојеће плочице 

временом промениле боју под утицајем спољашњих фактора. 

 

 

Напомена: 

         Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, обилазак локације 

је обавезан за понуђаче, како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у 

пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за 

припрему прихватљиве понуде.   

Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова и увид у 

пројектну документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву 

дан раније на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица.  

Обилазак локације није могућ последњи дан достављања понуда односно на дан 

отварања. 

          Сва заинтересована лица могу да изврше обилазак  локације за  извођење  радова 

и увид у пројектну документацију,  што ће се евидентирати од стране Наручиоца.                       

           Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца 

milinko@kosjeric.rs, и морају бити примљене од  Наручиоца најкасније један дан пре 

рока наведеног за обилазак места извођења радова. 

          Лице за контакт: Mилинко Крстић, факс: 031/781-441 и e-mail milinko@kosjeric.rs. 

О извршеном обиласку локације за извођење радова и извршеног увида у  

пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за 

извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију ( Поглавље XVII. 

Конкурсне документације).    

   

Потписивањем горе наведене изјаве понуђачи потврђују да су упознати са  

локацијом на којој ће се радови изводити и документацијом на основу које ће се радови 

изводити, тако да у току извођења радова не могу да одустану од радова из разлога 

који им нису били познати у време подношења понуде.  

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈН 1.3.7 

 

 


