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

Palicsi Park Kft. Palics                                  

D.O.O. «Park Palić» Palić 

Дана: 22.12.2017. 

П а л и ћ 

Кањишки пут 17а 

 
ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије за јавну набавку на захтев за додатне информације и  

појашњења у вези Јавне набавке број ЈН/Р/12/2017 

 

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

68/2015) достављамо одговор на захтев за додатне информације и појашњења који је 

заинтересовано лице поднело у поступку јавне набавке Адаптација објекта Летњe 

позорнице на Палићу – друга фаза., бр. ЈН/Р/12/2017. 

 

  

 

ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА: 

 

I 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) упућујемо захтев за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације за ЈН/Р/12/2017 – Адаптација објекта летња позорница на Палићу 

– друга фаза. 

 

Питање: 

Позиција X1 : Израда монтажно демонтажне металне конструкције са облогом за 

под, за потребе проширења бине изнад простора за музичаре површине 51 м2. Укупна 

висина конструкције са облогом је 205 цм. Конструкцију извести на начин да се омогући 

што једноставнија монтажа и демонтажа, као и манипулација демонтираним елементима, а 

у складу са датим условима на терену. Бинска облога треба да је од водонепропусног 

плочастог материјала са неклизајућом завршном обрадом површине и носивошћу од 

минимум 600 кг/м2. У цену улази сав материјал рад и транспорт. 

Обзиром да не постоји детаљ као ни пројекат бине молимо појашњење: да ли 

подконструкција може да се изради од браварских челичних профила, а патос да се ради од 

блажуја,/жуте оплате или од сличног водонепропусног плочастог материјала, или мора 

бити увозна која је прескупа и креће се од 300 – 700 еур/м2 ? 

 

Oдговор: 

I 

Наручилац сматра да за израду монтажно демонтажне металне конструкције са 

облогом за под, за потребе проширења бине изнад простора за музичаре површине: 

подконструкција може да се изради од браварских челичних профила, а патос да се ради од 

блажуја,/жуте оплате или од сличног водонепропусног плочастог материјала. 

 

 

 

     

        ДОО „Парк Палић”    

            Комисија за јавну набавку  


