
 

 

 

Д.О.О. «Парк Палић» Палић,                     

Palicsi Park Kft. Palics                                  

D.O.O. «Park Palić» Palić 

Број: 1263/2019                                                   

Дана: 06.11.2019. 

П а л и ћ 

Кањишки пут 17а 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговори Комисије за јавну набавку на захтевe за додатне информације и  

појашњења у вези Јавне набавке број ЈН/Р/14/2019 

 

 

 

 Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) достављамо одговоре на захтеве за додатне информације и појашњења које су 

заинтересована лица поднели у поступку јавне набавке Радови на проширењу водено 

забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2. фаза, бр. ЈН/Р/14/2019. 

 

 

 ЗАХТЕВИ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА: 

 

1.   „У оквиру предмера за машинске инсталације у делу V Инсталација климатизације 

и принудне вентилације, у позицијама: 

- Поз. 3. дате су количине за противпожарне клапне, али нису дате димензије. Које су 

димензије клапни? 

- Поз. 8. и 9. немају количину, и јасне описе. Да ли је потребно нудити ове две позиције? 

Ако је потребно, молим вас за прецизнији опис и потребне количине!“ 

 

2.  „У оквиру предмера за Грађевинске радове, у делу 14.00 БРАВАРСКИ РАДОВИ – 

Фасадна и унутрашња алуминарија. 

Молимо Вас за шеме за алуминарије, како би смо могли што прецизније сагледати све 

елементе за тражену полуструктуралну фасаду, унутрашња алуминијумска врата и 

санитарне преграде.“ 

 

3. „У оквиру предмера за машинске инсталације у делу II Топлотна подстаница, у 

позицијама: 

Поз. 3.3 и 3.4  круг геотермалне и круг санитарне воде - Који је радни медијум - вода или 

гликол?“ 

 

4. „У оквиру предмера за машинске радове, у делу V Иинсталација климатизације и 

принудне вентилације, у позицији 11. под алинејом против-пожарне клапне са електро 

моторним покретачем није наведена количина истих. Молим вас да у одговору наведете 

колико комада клапни има ?“ 

 



5.  “У оквиру предмера за грађевинске радове у групи 9.00 Зидарски радови, у  

позицији: 

Поз.09.02. : Зидање сабирних димњака, типа „шунт“ .........     

предвиђено је зидање димњака типа „Шунт“ (Shunt) пресека 25/45цм у продужном 

малтеру. 

ПИТАЊЕ: 

Пошто се „Шунт“ димњаци више не производе, молимо за одговор, којим  димњачким 

елементима ће се зидати димњаци ?   

 

6. „У оквиру предмера за грађевинске радове у групи 12.00 Изолатерски радови, 

позиција  12.08.(цитирам): 

„Набавка и постављање термоизолационих плоча, од камене вуне, дебљине 10цм за 

кров, масе 6,7кг/м3, преко подлоге. 

Плоче од екструдираног полистирена поставити по пројекту, датим детаљима и 

упутству пројектанта. ......................................... м2  3352,00“ 

Молим Вас за појашњење: да ли се постављају  термоизолационе плоче од камене вуне 

или се постављају  плоче од екструдираног полистирена (стиродура) ?  

Уколико се поставља камена вуна, молим вас за податак, колики треба да буде 

коефицијент топлотне проводљивости λ за вуну? 

 

 

 ОДГОВОРИ: 

 

1. -  У оквиру предмера за машинске инсталације у делу V Инсталација климатизације 

и принудне вентилације, у позицији 3. мењају се количине и додају димензије потребних 

противпожарних клапни. Количине и димензије потребних противпожарних клапни су: 2 

ком 300x250mm, 2 ком 400x200mm, 6 ком 400x250mm, 6 ком 500x250mm и 1 ком 

600x300mm. 

  - У делу V Инсталација климатизације и принудне вентилације, за позиције 8. и 9. 

наручилац остаје при датом опису, а количине су следеће: за позицију 8. потребна 

количина је 101 комплет, а за позицију 9. је 25 комплета. 

 

2.  Шеме за алуминарије се налазе у техничкој документацији и њен су саставни део и 

можете их видети увидом у техничку документацију. Начин увида у техничку 

документацију је дефинисан у Конкурсној документацији у делу VII УПУТСТВО 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, у тачки 22 ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ на 

странама 46 и 47.  

 

3.  Радни медијум је гликол. 

 

4. У оквиру предмера за машинске радове, у делу V Иинсталација климатизације и 

принудне вентилације, у позицији 11. није потребно нудити цену за алинеју против-

пожарне клапне са електро моторним покретачем. Наручилац ће у измени конкурсне 

документације избрисати алинеју „против-пожарне клапне са електро моторним 

покретачем, повратном опругом и крајним положајем, нормално отворена која се уграђује 

на пролазу канала кроз противпожарни зид:“,  

 

5.  У оквиру предмера за грађевинске радове у групи 9.00 Зидарски радови, позиција 

9.02. ће се изменити тако да гласи:  

Набавка и уградња димњака типа "UNIplus 20 set 7m Schiedel" или одговарајуће. 



Унутрашњи пречник Ø 20 цм 
Спољне мере 36/36 цм 
Маса 92 кг/м       7 m' (количина) 

 

6. Постављају се плоче од екструдираног полистирена дебљине 10 цм. 
  
 

У складу са одговорима наручилац ће извршити измену конкурсне документације и у 

складу са свим досадашњим изменама направити пречишћен текст конкурсне 

документације. Измену конкурсне документације и пречишћен текст конкурсне 

документације наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници у складу са Законом о јавним набавкама. 

 

           ДОО „Парк Палић” Палић    

            Комисија за јавну набавку  


