
             УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

 
 11000 БЕОГРАД, Студентски трг 16, Тел./факс 2630-151, e-mail: matf@matf.bg.ac.rs, http:///www.matf.bg.ac.rs  
 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ ОЗНАКЕ И БРОЈА ЈН – 01/2019, НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА 

ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И ОБЈЕКАТА 

Предмет: Захтев за појашњењем конкурсне документације и додатним 

информацијама 

Потенцијални понуђач је поставио следећa питањa, с тога, достављамо одговор: 

Питање: Партија 1 – Електроматеријал: за позиције 16, 17 и 18, у опису текста није 

наведена дужина висилица, што утиче на цену тражених добара.  

Молимо вас наведите дужину висилица. 

Одговор: Одговор на постављено питање већ постоји објављен на сајту Факултета и 

Порталу јавних набавки (објављено 14.01.2019. године). 

Међутим с'обзиром да бисмо при промени постојећих флуo арматура  са сeнилoм и 

металним висилицама дужине 1000мм, уместо металних висилица – шипки користили 

варијанту са сајлама, која данас и јесте уобичајена, решили смо да Изменом конкурсне 

документације избацимо ове три ставке из Обрасца структуре цене са упутством како 

да се попуни. 

 

Питање: Партија 1 – Електроматеријал: у позицији 23 тражите флуо арматуре са 

сјајним растером 3 x 18w која се не производи. 

Одговор: Изменом конкурсне документације ова ставка ће бити избачена из Обрасца 

структуре цене са упутством како да се попуни. 

 

Питање: Партија 1 – Електроматеријал: у позицијама 58 и 60, навели сте ознаке 

прекидача “UG” – такви прекидачи се не производе. 

Одговор: Изменом конкурсне документације ове ставке ће бити кориговане. Наиме, 

позиција 58 ће гласити: прeкидач oбични (прекидач једнополни), а позиција 60 ће 

гласити прeкидач oбични дупли (прекидач серијски). 

 

Питање: Партија 1 – Електроматеријал: у позицијама 82, 83 и 84 навели сте ознаке 

непостојећих утичница. 
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Одговор: Изменом конкурсне документације ове ставке ће бити кориговане. Наиме, 

позиција 82 ће гласити: шуко утичница 220V, позиција 83 ће гласити шуко утичница 

дупла 220V, а позиција 84 ће гласити шуко утичница 380V. 

 

Питање: Партија 2 – Материјал за водоинсталације и грејање: за позиције 1 и 2, 

постоји више типова брзих спојница за црево од ½” и ¾”. Наведите тип брзе спојнице 

који тражите. 

Одговор: Тип брзе спојнице и код позиције 1 и код позиције 2 је нон стоп. 

 

Питање: Партија 2 – Материјал за водоинсталације и грејање: за позицију 3, Црево за 

воду ПВЦ од ½”, производи се у дужини од 25м, обзиром да тражите цену по комаду, 

молимо да ову исправку унесете у тендерску документацију; 

Одговор: Изменом конкурсне документације ова ставка ће бити коригована, наиме, 

дужина од 20 м ће бити промењена у дужину од 25м. 

 

Питање: Партија 2 – Материјал за водоинсталације и грејање: за позиције 21 и 22, 

наведите да ли тражите ФФ или ФМ вентиле. 

Одговор: И код позиције 21 и код позиције 22 у питању су ФФ вентили. 

 

Питање: Партија 2 – Материјал за водоинсталације и грејање: за позиције 73 и 74, 

наведите квалитет гуме који тражите; 

Одговор: Изменом конкурсне документације ова ставка ће бити избачена из Обрасца 

структуре цене са упутством како да се попуни. 

 

Питање: Партија 3 – Столарски материјал: за позицију 2, није јасно коју бравицу 

тражите? Бравица Ø15/40 коју сте навели не постоји на тржишту. Молимо објашњење. 

Одговор: Изменом конкурсне документације ова ставка ће бити коригована, наиме 

позиција 2 ће гласити бравица за намештај 19x22. 

 

Питање: Партија 3 – Столарски материјал: у позицијама 27, 28 и 30, навели сте 

димензије бомер шарке које се не производе и нема их на тржишту. 

Одговор: Изменом конкурсне документације овe ставкe ће бити коригованe, наиме 

позиција 27 ће гласити бомер шарка (шарка за каубојска осцилирајућа врата) 75 мм, 

позиција 28 ће гласити бомер шарка (шарка за каубојска осцилирајућа врата) 100 мм, 

позиција 29 ће гласити бомер шарка (шарка за каубојска осцилирајућа врата) 125 мм, 

позиција 30 ће гласити бомер шарка (шарка за каубојска осцилирајућа врата) 150 мм и 

позиција 31 ће гласити бомер шарка (шарка за каубојска осцилирајућа врата) 175 мм. 

 

Питање: Партија 3 – Столарски материјал: у позицијама 45. и 46, погрешно сте навели 

димензије водене шмиргле. Водена шмиргла се продаја на комад, а не на метар. 

Одговор: Изменом конкурсне документације овe ставкe ће бити коригованe, наиме 

јединица мере ће бити комад, а не метар. 

 



Питање: Партија 3 – Столарски материјал: у позицијама од 91. до 95, нисте навели 

дужину дрвених типлова. 

Одговор: Изменом конкурсне документације овe ставкe ће бити коригованe, наиме 

позиција 91 ће да гласи типлови од букве алувијални Ф8x40мм, позиција 92 ће да гласи 

типлови од букве алувијални Ф10x40мм, позиција 93 ће да гласи типлови од букве 

алувијални Ф12x1000мм, позиција 94 ће да гласи типлови од букве алувијални 

Ф16x1000мм, а позиција 95 ће да гласи типлови од букве алувијални Ф20x1000мм. 

 

 

Конкурсна документација ће бити измењена  17.01.2019. године. 

 


