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Одговор на питање понуђача 

 

Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку радова број Р 1, „ Уградња гасног генератора са 

повезивањем на термотехничку инсталацију у објекту Карабурма“. 

 

 

За јавну набавку радова Р 1, „Уградња гасног генератора са повезивањем на термотехничку инсталацију у 

објекту Карабурма“, на адресу наручиоца приспело је следеће питање: 

 

Питање: „ Mолим за појашњење конкурсне документације: 

1. На страни 33 од 47 (Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни) стоји: 

  

39. Сигнални уређај Q7 или сл   ком 1 

Молим појашњење и детаљнији опис позиције. 

  

2.  На страни 31 од 47,  32 од 47, 34 од 47, 35 од 47 и 36 од 47 (Образац структуре понуђене цене, са 

упутством како да се попуни) стоје цртице да се не уписују јединичне цене. Да ли је потребно уписати цену 

рада и цену материјала или је довољно уписати укупну цену.“ 

 

Одговор: 

 

1. Сигнални уређај Q7 тј.Термостат Q7 служи за регулисање температуре из објекта. Повезује се са 

аутоматиком генератора топлоте сигналним каблом 3x0,75. У предмеру је предвиђено 30м кабла за 

повезивање. Крајње место постављања термостата изабраће Наручилац (вероватно ће то бити постојећа 

котларница или портирница). 

 

Детаљан опис предмета набавке се налази у пројектној документацији и могућ је увид у техничку 

документацију и копирање делова пројектне документације за које понуђач сматра да су му потребни за 

састављање понуде, у договору са Техничком службом Дома здравља, као што је наведено у конкурсној 

документацији на страни 42 у Прилогу број 1. 

 

 

2. Довољно је уписати укупну цену рада без Пдв-а (колона 7.) и укупну цену без Пдв-а (колона 9.). 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 


