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Кикинда
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку добра – пакети грађевинског
материјала за избеглице и повратнике на основу реадмисије доставља

Одговор на захтев за додатним информацијама
и појашњењима конкурсне документације
Питање 1:
- код ПВЦ прозора само у Табели 4 је назначена код димензије ширина и висина под
ред.бр. 13 (160в * 120ш ), -код осталих није назначена,-да ли то подразумева да код
осталих назначено по стандарду да прва цифра значи ширину, а друга цифра висину??
( - изузев нпр. 140x140, 50x50,итд. )?
Одговор:Код осталих по стандарду прва цифра значи ширину а друга цифра висину.
Питање 2:
- у табели 2 ,под ред.бр. 34, прозор ПВЦ 160x120+3+9, није нам јасно шта значи +3+9?
Одговор: То је прозор ПВЦ 160x120. +3+9 је штампарска грешка.
Питање 3:
- у табели 6 ред. бр.18. Прозор ПВЦ 220x220 трокрилни, - да ли се ради о прозору или
треба да буду врата...?
Одговор: Трокрилни прозор.
Питање 4:
- под ред.бр.21. Прозор ПВЦ
110x96 двокрилни застакљен... -може ли бити једнокрилни?
Одговор: Мора бити двокрилни.
Питање 5:
- у табели 4 под ред.бр.20. Улазна врата ПВЦ, 140x205/210 - шта значи -210?
Одговор: Висина штока је 210.
Питање 6:
- у табели 7 под ред.бр. 5. Улазна врата ПВЦ пуна опремљена оковом

96x205x15 десна, - шта значи x15 ?
Одговор: Дубина штока је 15.
Питање 7:
- код улазних врата ПВЦ,- код неких нису назначена да ли треба да буде пуна или пола
стакла пола панел, и да ли треба да буду десни или леви?
Одговор: Свеједно је пуна или не, могу бити и десна и лева.
Питање 8:
- у табели 12 редн.бр. 1 Улазна врата ПВЦ 210x115 застакљена мат стакло, - ширина и
висина (115x210) и да ли треба да буду десна или лева?
Одговор: Свеједно је да ли лева или десна.
Питање 9:
- у табели 11 под редн.бр. 9, Прозор двокрилни 130x210 ПВЦ застакљен опремљен
оковом, - за прозор шта је ширина и дужина, или су у питању врата - онда да ли треба
пуна и да ли десна или лева?
Одговор: У питању је прозор
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