
БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ  

Нови Сад 

ЈНМВ 0122-14/17-II-9 

Датум: 07. 12. 2017. 

 

 

Додатне информације / појашњење број 6.  

у вези Kонкурсне документације за јавну набавку капитално одржавање  

установа културе – Каталог и Атријум ЈНМВ 0122-14/17-II 

 

 

Наручилац је дана 06. 12. 2017. године, од заинтересованог лица путем мејла, примио 

захтев за додатним информацијама и објашњењима Kонкурсне документације за јавну 

набавку одржавање установа културе – Каталог и Атријум ЈНМВ 0122-14/17-II: 

 

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, обраћамо вам се са захтевом 

за додатна појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку радова – Капитално 

одржавање установа културе - Каталог и Атријум, јавна набавка бр. 0122-14/17-II. 

У конкурсној документацији, на страни 65 од 92, у оквиру електроинсталатерских 

радова, у позицији бр. 32. која гласи: „Демонтажа постојеће опреме, каблова и 

инсталационе опреме и развезивање у постојећим разводним орманима и табли са којих су 

напајани. Опрема се складишти на одговарајуће место и предаје Инвеститору.  Опрема 

која се демонтира је следећа: - разводни ормани и табе, - утичнице, прекидачи, бојлери, 

флуо светиЉке (РАСТЕРИ) 4x18W и слично - проводници.“, није исказана јединица мере 

и количина.  

Питање бр. 1: Молимо вас да објавите јединице мере и количине за наведену позицију 

бр. 32, како би понуђачи могли да припреме прихватљиву понуду. 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, Библиотека Матице српске као 

наручилац доставља одговор: 

 

1. Демонтажа постојеће опреме на страни 65 у позицији број 32 исказује се паушално, 

јер ће се тек на лицу места увидети шта је потребно уклонити и демонтирати. Идеја је да се 

што више опреме задржи, али то је могуће одредити тек када се започну радови. 

 

Ове додатне информације, односно појашњења, сходно члану 63. став 3. Закона о 

јавним набавкама, објављују се на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца. 

 

Комисија за јавну набавку  

 

Гордана Ђилас с.р. 

Мирослав Алексић с.р. 

Милена Мирић с.р. 

 


