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Одговор на питање понуђача 

 
Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број Д 17, „Материјал за одржавање зграда“ 

За јавну набавку добара Д 17, „Материјал за одржавање зграда“, на адресу 
наручиоца пристигла су следећа питања: 
 
Питање 1: Партија 1 – БОЈЕ, ЧЕТКЕ, ВАЉКОВИ И ШМИРГЛЕ 
1.Позиције 69. И 70. „цемент и креч“ Тражене количине нису прилагођене фабричким паковањима. 
Цемент и креч се пакују у џаковима од 25 тј. 20 кг. 
2.Позиција 76. „Теса трака“ Произвођач „Тесса“ у свом асортиману има преко 50 врста разних трака. 
Наведите коју траку тражите. 
 
Одговор 1: 
1.Паковање цемента и креча у џаку од 20 кг 
2. теса трака од 18 до 22 мм 
 
Питање 2: Партија 2 – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ 
1. Позиције 66. „утикач за ТВ“ Постоје „мушки“ и „женски“ утикачи за ТВ. Наведите који се тражи. 
2. Позиције 93. 94. 95. 96. и 97. „гребенасти прекидачи“ Наведите шеме прекидача. 
 
Одговор 2: 
1.Потребни су и мушки и женски утикачи за тв. 
2.93. од 100А ТРОФАЗНИ; 94. 10А монофазни; 96и 97 трофазни 
 
Питање 3: Партија 3 – ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛ 
1. Позиције 1. „бојлер 5л прохромски казан“ На тржишту не постоје бојлери од 5л са прохромским казаном. 
2. Позиције 12. и 13. „корито за судоперу једноделно и дводелно“ Наведите тачне димензије судопера, да 
ли су леве или десне, са оцеђивачем или без, са рупом или без рупе за срчасту батерију, да ли су усадне или 
насадне. 
3. Позиција 15. „батерија за мали бојлер“ Да ли је зидна или срчаста, да ли је једноручна или дворучна. 
4. Позиција 29. „аква испирач потисни“ Да ли је за WЦ шољу или за писоар? 
5. Позиције 58. и 59. „маске вентила за вирбле“ Да ли тражите само маске за вирбле или комплет са 
розетама? 
6. Позиције 76. и 77. „звоно и пловак за водокотлић ГЕБЕРИТ“ Наведите тип водокотлића „Геберит“ за који 
тражите звоно и пловак. 
7. Позиција 86. „дозер за течни сапун“ Наведите запремину дозера и врсту материјала (ПВЦ, АБС, иноx) од 
кога је дозер израђен. 
8. Позиције 122. „нискомонтажни бојлер 5л прохромски казан“ На тржишту не постоје бојлери од 5л са 
прохромским казаном. 
 
Одговор 3: 
1.наручилац остаје при својим захтевима. На тржишту постоје бојлери од 5л са прохромским казаном 
2.без рупе, и  леве и десне, без оцеђивача 
3.зидне једноручне за проточни бојлер 

Страна 1 од 2 

mailto:javne.nabavke@dzpalilula.org.rs


I. Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 
II. Кнез Данилова 16, Београд 
III. Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44     e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs     

www.dzpalilula.org.rs 
Текући рачун: 840-628661-19     Матични број: 07036965     ПИБ: 100123514  

 
4.за WЦ шољу 
5.комплет са розетнама 
6.наручилац је јасно тражио звоно и пловак за водокотлић,,geberit " i ,,krušik" 
7. инох, 0,55л 
8.наручилац остаје при својим захтевима. На тржишту постоје нискомонтажни бојлери од 5л са 
прохромским казаном 
 
Питање 4: Партија 4 – РАСВЕТА 
1. Позиције 6. и 7. „светиљка надградна 2x18W и 2x 36W, водонепропусна, сјајни растер“ Такве светиљке не 
постоје.  
2. Позиција 8. „светиљка опал ИП65“ Није јасан зхтев, наведите техничке карактеристике светиљке. 
3. Позиција 9. „светиљка растер сјајни“ Није јасан зхтев, наведите техничке карактеристике светиљке. 
4. Позиција 10. „светиљка стрела 100W са стакленом куглом“ Таква светиљка не постоји. 
5. Позиције 11. 12. 13. 14. „светиљке и лед рефлектори“ Навели сте техничке податке који су у супротности 
са описом светиљки које тражите. Прочитајте пажљиво описе, исправите грешке и наведите тачно шта 
тражите: опис светиљке са техничим карактеристикама. 
6. Позиције 15. 17. 18. 19. 20 и 21. Навели сте техничке податке који су у супротности са описом светиљки 
које тражите. Прочитајте пажљиво описе, исправите грешке и наведите тачно шта тражите: опис светиљке 
са техничим карактеристикама. 
 
 
Одговор 4: 
1.мисли се на светиљка надградна 2x18W и 2x 36W, водонепропусна 
2. 100w са стакленом куглом 
3.мисли се на светилјку 4x36w 
4. 1х18w са прекидачем 
5.у питању је техничка грешка 
6.у питању је техничка грешка 
 
Питање 5: „Дали сте процењену вредност 988.956.56 динара сматрамо да је то мала процењена вредност. 
Имате само веће вредости посто тразите прохромске бојлере, батерије. Да ли остајете при процењеној 
вредности.“ 

 
  

Одговор 4: 
Наручилац остаје при својим захтевима, јер је процењена вредност установљена истраживањем тржишта. 
 
 
У складу са одговорима биће извршена измена конкурсне докуметнације. 
 
 

          С поштовањем,  

 Одсек за јавне набавке и план 
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