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Специјална болница за рехабилитацију “Рибарска Бања” 

Рибарска Бања бб, 37205 Рибарска Бања 

e-mail: ribarskabanja@yahoo.com 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3 

 

1. Поштовани, желимо да укажемо на немогућност завршетка радова у задатом року: 

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

На страни 9 од 48 

2.11. РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УГОВОРА 

 

Рок за извођење радова не може бити дужи од 40 радних дана од дана закључења уговора 

(обостраног потписивања уговора). 

 

Рок за извођење свих потребних радова не може се испоштовати у року од 40 радних дана – 

Испорука лифта са задатим карактеристикама је 9-10 недеља од дана поруџбине (45-50 радних 

дана) – лифт није касична панорамска кабина у комплетном стаклу која се ради стандардно 

већ је комбинација пола у стаклу пола у inoxu и сходно томе сама израда панорамске кабине 

захтева дужи рок производње  тако да је немогуће испоштовати задати рок па Вас сходно томе 

молимо да извршите измену конкурсне документације и продужите рок за извођење радова. 

 

Одговор: 

Рок за извођење радова од 40 радних дана одређен је на основу консултације са пројектантом 

машинске опреме (лифта), али смо накнадном провером тржишних услова дошли до закључка 

да је ваша примедба основана па ће наручилац рок за извођење радова са 40 радних дана 

продужити на 50 радних дана. Овај рок је реалан пошто је, у случају благовремене поруџбине,   

време испоруке лифта 8-9 недеља, а време неопходно за монтажу лифта је око недељу дана. 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

2. Поштовани молимо Вас да нам појасните: 

 

У одељку техничке спецификације: 

МАШИНСКА ОПРЕМА: 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОСТРОЈЕЊА стоји: 

Возно окно Израда Ново, армирано-бетонски носећи десни зид и предњи возног окна и 

метална решеткаста конструкција на левој и задњој страни возног окна, застакљена 

сигурносним ламинираним стаклом у складу са стандардом за лифтове SRPS EN 81-20 (обавеза 

Инвеститора) 

 

У одељку техничке спецификације: 

АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ: 

У предмеру и предрачуну радова потребно је исказати цену по ставкама за израду возног окна 

а у одељку машинске опреме стоји да је то обавеза Инвеститора. 

 

Питање 1. гласи: 

Да ли је дошло до грешке у овој ставци да је израда возног окна обавеза Инвеститора? 

 

Одговор: 

Захваљујемо на основаној примедби, а до грешке је дошло јер је комплетан текст из пројекта 

машинске опреме преписан у техничку спецификацију без корекције. Радови на возном окну у 

целости су обухваћени архитектонско грађевинским радовима датим у техничкој 

спецификацији. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 
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У одељку техничке спецификације: 

МАШИНСКА ОПРЕМА: 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОСТРОЈЕЊА стоји: 

Позиција 1. 

 

Кабина Тип Путничка, панорамска, непролазна, стандардно опремљена 

Димензије 1100х1400/2175 мм (висина кабине до спуштеног плафона) 

Улази (1х), заштићен фото-завесом 

Обрада Зидови: леви и задњи зид – сигурносно ламинирано стакло, предњи и задњи зид – 

брушени инокс челични лим Плафон: спуштен, полирани инокс челични лим 

Под: припрема за гранитну керамику дебљине max. 10мм (обавез Инвеститора) 

Опрема Управљачки панел (регистар-кутија): (1х) уградни, целом висином кабине на десном 

зиду, са маском од брушеног инокс челичног лима 

Осветљење: индиректно, ЛЕД, у спуштеном плафону 

Рукохват: на левом и задњем зиду кабине, полирани инокс челични профил 

Остала опрема: вентилатор, нужно светло 

 

 

Питање 2. гласи: 

У обради зидова помињу се леви и задњи зид – сигурносно ламинирано стакло, предњи и 

задњи зид - брушени инокс челични лим. Два пута се помиње задња страна кабине у 

различитим обрадама. Која је обрада на задњој страни кабине а која је на десној страни 

кабине која се нигде не помиње? 

 

Одговор: 

Захваљујемо на основаној примедби, а у пројекту машинске опреме је дошло до текстуалне 

грешке, па је написано “предња и задња” а треба да стоји “предња и десна”. Дакле, обрада 

зидова кабине је следећа: леви и задњи зид су сигурносно ламинирано стакло, а предњи и 

десни зид су брушени инокс челични лим. Предњи зид је зид у коме су улазна врата кабине.  

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

 

 

Питање 3. гласи: 

Под: припрема за гранитну керамику дебљине max. 10мм (обавеза Инвеститора) 

Да ли је и ова обавеза Инвеститора или је дошло до грешке? 

 

Одговор: 

Захваљујемо на основаној примедби, а до грешке је дошло јер је комплетан текст из пројекта 

машинске опреме преписан у техничку спецификацију без корекције. Радови на припреми за 

гранитну керамику обухваћени су у делу архитектонско грађевинских радова позицијом 

керамичарски радови.  Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ. 

Рибарска Бања, 14. 02. 2020. године 

 

Комисија за јавну набавку 

 


