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Установа студентског стандарда 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД 
Нови Сад, ул. Др Симе Милошевића бр. 4 

Број: 05/09-674/6г 
Дана: 09.08.2019. године 
 

 
 
На основу чл. 63 ст. 2 и ст. 3 Закона о јавним набавкама, а све у складу са чл. 20 истог закона 
("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) именована Комисија наручиоца 
Установе студентског стандарда Студентски центар Нови Сад из Новог Сада, ул. Др Симе 
Милошевића бр. 4 (у даљем тексту: Наручилац) упућује 
 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
у поступку јавне набавке бр. ЈН 09/2019 

за јавну набавку радова - замена врата на студентским собама на приземљу студентског 
дома "Слободан Бајић" у Новом Саду 

 
I. Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке упутио је дана 07.08.2019. 
године путем е-маила, у 12:35 часова Захтев за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације са следећим питањима: 
 
Питање:  
 
1. У оквиру описа за позиције 2, 3, 4 и 5 предмера наведено је следеће: 
 
 „Довратник израдити од првокласне и суве храстовине, а рамовску конструкцију крила са 
саћем обострано обложити мдф плочом дебљине 4 мм, пресвучене природним фурниром. 
Кантови крила такође кантовати природним фурниром. Довратник (шток) израђује се од 
мдф-а д=38мм...“. 
 
Да ли се довратник израђује од хдастовине или од мдф-а? 
 
2.   Да ли је на вратима тоалета потребно уградити вентилациону решетку? 
 
3.   Молимо вас да дефинишете стакло надсветла улазних врата? 
 
4.   Приликом обиласка локације уочено је да постоји зидна облога између врата за собе која 
прекрива постојећа врата а која садржи разводну кутију и прекидач. Како би се врата 
демонтирала, неопходно је уклонити облогу. Да ли је у оквиру понуђене цене потребно 
нудити и ове радове који су неопходни за демонтажу постојећих врата или су ови радови већ 
уговорени? Да ли је у оквиру понуђене цене потребно нудити и поновно постављање облоге 
након завршетка уградње врата? 
 
5.   Приликом обиласка локације уочено је да на по једним вратима соба у сваком улазу у 
приземљу постоји прислоњен електро развод док је на другим цевни развод грејања. Да ли 
ће се столарија израђивати тако да садржи отворе за постојеће инсталације? 
 
Молимо Наручиоца да усагласи и прецизно дефинише захтеве у погледу техничких 
карактеристика столарије како би понуђачи били у могућности да доставе адекванту понуду 
у односу на захтеве." 
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Одговори:  
 
1. Довратник за позицију 1 се израђује од храстовине, а довратник за позиције 3,4 и 5 се 
израђује од mdf d=38mm. Конкурсна документација ће бити измењена у складу са наведеним. 
 
2. На вратима купатила и wc је потребно уградити вентилациону решетку. Конкурсна 
документација ће бити измењена у складу са наведеним.  
 
3. Стакло за улазна врата је пешчано. Конкурсна документација ће бити измењена у складу 
са наведеним. 
 
4. У цену радова на пажљивој демонтажи врата заједно са штоком (позиција 1) потребно је 
урачунати потребне радове на демонтажи зидне облоге, а у цену обраде шпалетни након 
замене врата (позиција) потребно је урачунати и поновну монтажу облоге са свим пратећим 
радовима. 
 
5. Столарију израдити на начин да садржи отворе за постојеће инсталације.  
 
 
 
II. Рок за подношење понуда се продужава, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).  
 
 

Рок за подношење понуда је 15.08.2019. године до 08,00 часова. 
 

 
III. Контакт особа: Адриана Бањанин, службеник за јавне набавке, факс. 021/458-926, e-mail: 
javne.nabavke@scns.rs, сваког радног дана од понедељка до петка у периоду од 07.00 до 14.00 
часова. 
 
IV. Ово појашњење чини саставни део конкурсне документације.   


