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Кикинда
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку добра – пакети грађевинског
материјала за избеглице и повратнике на основу реадмисије доставља

Одговор на захтев за додатним информацијама
и појашњењима конкурсне документације
Питање бр.1
Молимо да нам појасните да ли је стварно потребна ламинат лајсна у боји ораха?
Да, потребна је лајсна у боји ораха.

Питање бр. 2
Молимо Вас да нам појасните која врста и за кооју намену је потребна ТИПЛА 10цм. Да ли се
мисли на типлу од 10цм за стиропор?
Да, мисли се на ТИПЛУ за стиропор.

Питање бр. 3
У табели број 1 под редним бројем 30. тражи се Прозор застакљен опремљен оковом ПВЦ
140*140 са ролетном. Молимо Вас да нам појасните на који прозор сте мислили, једнокрилни
или двокрилни?
Будући да општина Кикинда добија од крајњих корисника списак потребног грађевинског
материјала који претставља реалну потребу корисника у циљу побољшања њихових
стамбених услова а да често тај списак не подразумева тачну спецификацију предмета
набавке, у овом случају је то прозор, биће прихваћен сваки артикал који прати задату
спецификацију коју понуђач понуди без обзира на цену. Не улазећи у политику формирања
цена нити у појединачну цену понуђене робе којом понуђач остварује предност у односу на
друге понуђаче, можете понудити прозор, једнокрилни или двокрилни као решење.

Одлучујући фактор прихватања понуде биће цена, и то укупна цена односно укупна понуда а
не појединачна цена производа.

Питање бр. 4
Молимо Вас да нам појасните каква арматура глатка фи6 је потребна: арматура глатка фи 6 у
котуру, или је потребна арматура глатка фи 6 да буде исправљена на дужину од 6 метара?
Будући да општина Кикинда добија од крајњих корисника списак потребног грађевинског
материјала који претставља реалну потребу корисника у циљу побољшања њихових
стамбених услова а да често тај списак не подразумева тачну спецификацију предмета
набавке, у овом случају је то арматура фи 6, биће прихваћен сваки артикал који прати задату
спецификацију коју понуђач понуди без обзира на цену. Не улазећи у политику формирања
цена нити у појединачну цену понуђене робе којом понуђач остварује предност у односу на
друге понуђаче, можете понудити арматуру фи 6, у котуру или исправљену као решење.
Одлучујући фактор прихватања понуде биће цена, и то укупна цена односно укупна понуда а
не појединачна цена производа.
Питање бр. 5
Из ког разлога у табелама спецификације грађевинског материјала код артикла ЛЕТВА 4м не
стоје и остале димензије када сте у Вашим одгооворима рекли да је потребна летва
5цм*3цм*4М?
У табелама грађевинског материјала код артикла ЛЕТВА 4м мисли се на стандардне мере
летве а то је 5цм*3цм*4м.

Питање бр. 6

У табели број2 под редним бројем 32. Спецификације грађевинског материјала тражи се
ИНДИКАТОР 532са3. Молимо Вас да нам појасните о ком индикатору се ради и за коју
намену?
Мисли се на индикатор за купатуло. Будући да општина Кикинда добија од крајњих
корисника списак потребног грађевинског материјала који претставља реалну потребу
корисника у циљу побољшања њихових стамбених услова а да често тај списак не
подразумева тачну спецификацију предмета набавке, у овом случају је то ИНДИКАТОР, биће
прихваћен сваки артикал који прати задату спецификацију коју понуђач понуди без обзира
на цену. Не улазећи у политику формирања цена нити у појединачну цену понуђене робе
којом понуђач остварује предност у односу на друге понуђаче, можете понудити

ИНДИКАТОР, вертикални или хоризонтални као решење. Одлучујући фактор прихватања
понуде биће цена, и то укупна цена односно укупна понуда а не појединачна цена производа.

Питање бр. 7
У табели број 2. под редним бројем 34. спецификације грађевинског материјала тражи се
Прозор ПВЦ са ролетном 160*120цм. Молимо Вас да нам појасните да ли се мисли на
двокрилни прозор?
Будући да општина Кикинда добија од крајњих корисника списак потребног грађевинског
материјала који претставља реалну потребу корисника у циљу побољшања њихових
стамбених услова а да често тај списак не подразумева тачну спецификацију предмета
набавке, у овом случају је то прозор, биће прихваћен сваки артикал који прати задату
спецификацију коју понуђач понуди без обзира на цену. Не улазећи у политику формирања
цена нити у појединачну цену понуђене робе којом понуђач остварује предност у односу на
друге понуђаче, можете понудити прозор, једнокрилни или двокрилни као решење.
Одлучујући фактор прихватања понуде биће цена, и то укупна цена односно укупна понуда а
не појединачна цена производа.

Питање бр. 8
У спецификацији грађевинског материјала тражи се:
ЦЕВ 110/2000
КОЛЕНО 110/45
ТЕ КОМАД 110
ЦЕВ 50/2000
КОСА РАЧВА 50/50
Молимо Вас да нам појасните да ли сте мислили на:
КАНАЛИЗАЦИОНЕ ПВЦ ЦЕВИ фи 110/2000
КОЛЕНО ПВЦ фи 110/45
ТЕ КОМААД, фи 110
КАНАЛИЗАЦИОНА ПВЦ ЦЕВ фи 50/2000
ПВЦ КОСА РАЧВА фи 50/50?

Да, за поменуту спецификацију важе стандарни квалитет и карактеристике односно мере.
Водоинсталациони материјал који се користи у грађевинској индустрији годинама уназад а
који се тиче цеви и цевног материјала је од поливинил хлорида, те су предмет и ове набавке
водоинсталационе цеви од ПВЦ-а. Бројеви, као и свугде у спецификације, означавају промер,
дужину и угао у зависности од тога на који се артикал мисли.

Питање бр 9.
У специификацијама грађевинског материјала тражи се ГРЕЈАЛИЦА.
Молимо Вас да нам појасните на какву грејалицу сте мислили, за коју намену и које јачине?
Да ли сте мислили на ГРЕЈАЛИЦУ ЗА КУПАТИЛО?

Да, мисли се на грејалицу за купатило. Будући да општина Кикинда добија од крајњих
корисника списак потребног грађевинског материјала који претставља реалну потребу
корисника у циљу побољшања њихових стамбених услова а да често тај списак не
подразумева тачну спецификацију предмета набавке, у овом случају је то грејалица, биће
прихваћен сваки артикал који прати задату спецификацију коју понуђач понуди без обзира
на цену. Не улазећи у политику формирања цена нити у појединачну цену понуђене робе
којом понуђач остварује предност у односу на друге понуђаче, можете понудити грејалицу,
било које јачине, као решење. Одлучујући фактор прихватања понуде биће цена, и то укупна
цена односно укупна понуда а не појединачна цена производа.

Питање бр.10
У табели број 3 под редним бројем 20 траже се УЛАЗНА ВРАТА ПВЦ 140-205/210, молимо Вас
да нам појасните која врата су потребна ЛЕВА или ДЕСНА?
Будући да општина Кикинда добија од крајњих корисника списак потребног грађевинског
материјала који претставља реалну потребу корисника у циљу побољшања њихових
стамбених услова а да често тај списак не подразумева тачну спецификацију предмета
набавке, у овом случају су то врата, биће прихваћен сваки артикал који прати задату
спецификацију коју понуђач понуди без обзира на цену. Не улазећи у политику формирања
цена нити у појединачну цену понуђене робе којом понуђач остварује предност у односу на
друге понуђаче, можете понудити врата, лева или десна као решење. Одлучујући фактор

прихватања понуде биће цена, и то укупна цена односно укупна понуда а не појединачна
цена производа.

Питање бр. 11
У спецификацији грађевиснког материјала тражи се Сливник ккоји не враћа мирисе без
воденог чепа – драј комплет. Молимо Вас да нам појасните шта значи код назива артикла
ДРАЈ КОМПЛЕТ?
Сливник који се тражи је Сливник који не враћа мирисе без воденог чепа. Ознака драј
комплет је додатна карактеристика којом се ближе објашњавају својства артикла. Биће
прихваћен сваки сливник који не враћа мирисе без воденог чепа.

Питање бр. 12
У табели 4. под редним бројем 16. тражи се ПРОЗОР 100*120, застакљен, опремљен оковом, и
ставка 17. ПРОЗОР ПВЦ 120*60
Молимо Вас да нам појасните да ли се мисли на једнокрилне прозоре?
Будући да општина Кикинда добија од крајњих корисника списак потребног грађевинског
материјала који претставља реалну потребу корисника у циљу побољшања њихових
стамбених услова а да често тај списак не подразумева тачну спецификацију предмета
набавке, у овом случају је то прозор, биће прихваћен сваки артикал који прати задату
спецификацију коју понуђач понуди без обзира на цену. Не улазећи у политику формирања
цена нити у појединачну цену понуђене робе којом понуђач остварује предност у односу на
друге понуђаче, можете понудити прозор, једнокрилни или двокрилни као решење.
Одлучујући фактор прихватања понуде биће цена, и то укупна цена односно укупна понуда а
не појединачна цена производа.
Питање бр. 13
У табели број 7. под редним бројем 1. тражи се прозор ПВС са ролетном 100*120 застакљен
опремљен оковом. Молимо Вас да нам појасните да се мисли на једнокрилни прозор?
Будући да општина Кикинда добија од крајњих корисника списак потребног грађевинског
материјала који претставља реалну потребу корисника у циљу побољшања њихових
стамбених услова а да често тај списак не подразумева тачну спецификацију предмета
набавке, у овом случају је то прозор, биће прихваћен сваки артикал који прати задату
спецификацију коју понуђач понуди без обзира на цену. Не улазећи у политику формирања
цена нити у појединачну цену понуђене робе којом понуђач остварује предност у односу на
друге понуђаче, можете понудити прозор, једнокрилни или двокрилни као решење.

Одлучујући фактор прихватања понуде биће цена, и то укупна цена односно укупна понуда а
не појединачна цена производа.
Питање бр. 14
У табели 9. под редним бројем 21. тражи се Прозор ПВЦ 140*130 са ролетном застакљен
опремљен оковом. Молимо Вас да нам појасните да ли се мисли на двокрилни проозор?
Будући да општина Кикинда добија од крајњих корисника списак потребног грађевинског
материјала који претставља реалну потребу корисника у циљу побољшања њихових
стамбених услова а да често тај списак не подразумева тачну спецификацију предмета
набавке, у овом случају је то прозор, биће прихваћен сваки артикал који прати задату
спецификацију коју понуђач понуди без обзира на цену. Не улазећи у политику формирања
цена нити у појединачну цену понуђене робе којом понуђач остварује предност у односу на
друге понуђаче, можете понудити прозор, једнокрилни или двокрилни као решење.
Одлучујући фактор прихватања понуде биће цена, и то укупна цена односно укупна понуда а
не појединачна цена производа.
Питање бр. 15
У табели 10. под редним бројем 19 тражи се Прозор ПВЦ 106*113, кип отварање, застакљен
опремљен оковом. Молимо Вас да нам појасните да ли се мисли на двокрилни прозор?
Будући да општина Кикинда добија од крајњих корисника списак потребног грађевинског
материјала који претставља реалну потребу корисника у циљу побољшања њихових
стамбених услова а да често тај списак не подразумева тачну спецификацију предмета
набавке, у овом случају је то прозор, биће прихваћен сваки артикал који прати задату
спецификацију коју понуђач понуди без обзира на цену. Не улазећи у политику формирања
цена нити у појединачну цену понуђене робе којом понуђач остварује предност у односу на
друге понуђаче, можете понудити прозор, једнокрилни или двокрилни као решење.
Одлучујући фактор прихватања понуде биће цена, и то укупна цена односно укупна понуда а
не појединачна цена производа.
Питање бр. 16
У табели 11. под редним бројем 1. улазна врата ПВЦ 100*200 – бела.
Молимо Вас да нам појасните која врата су потребна ЛЕВА или ДЕСНА?

Будући да општина Кикинда добија од крајњих корисника списак потребног грађевинског
материјала који претставља реалну потребу корисника у циљу побољшања њихових
стамбених услова а да често тај списак не подразумева тачну спецификацију предмета
набавке, у овом случају су то врата, биће прихваћен сваки артикал који прати задату
спецификацију коју понуђач понуди без обзира на цену. Не улазећи у политику формирања
цена нити у појединачну цену понуђене робе којом понуђач остварује предност у односу на

друге понуђаче, можете понудити врата, лева или десна као решење. Одлучујући фактор
прихватања понуде биће цена, и то укупна цена односно укупна понуда а не појединачна
цена производа.

Питање бр. 17
У табели 12. под редним бројем 1. улазна врата ПВЦ 210*115 застакљена мат стакло.
Молимо Вас да нам појасните која врата су потребна ЛЕВА или ДЕСНА?

Будући да општина Кикинда добија од крајњих корисника списак потребног грађевинског
материјала који претставља реалну потребу корисника у циљу побољшања њихових
стамбених услова а да често тај списак не подразумева тачну спецификацију предмета
набавке, у овом случају су то врата, биће прихваћен сваки артикал који прати задату
спецификацију коју понуђач понуди без обзира на цену. Не улазећи у политику формирања
цена нити у појединачну цену понуђене робе којом понуђач остварује предност у односу на
друге понуђаче, можете понудити врата, лева или десна као решење. Одлучујући фактор
прихватања понуде биће цена, и то укупна цена односно укупна понуда а не појединачна
цена производа.

У последњој измени конкурсне документације су исправљене табеле.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Дуња Вујчић с.р.

