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ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку  

Број: 404-210/20-015-6 

28.04.2020. године 

П о ж а р е в а ц    

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 

18/2020 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку ЈН ОП 

18/2020, Реконструкција зелених површина стамбеног блока Ламела,  доставило је 

наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 27.04.2020. године у 17,30 часова којим 

тражи одговор на следеће питање: 

 

ПИТАЊЕ: 

 

 

 

U konkursnoj dokumentaciji u delu obrasca br.12 "Obrazac strukture cene" na strani 62  5. 

Rampa za parking  za dostavna vozila raspisali ste sledeće :  

1.  Nabavka, transport i montaža elektro mehaniчke rampe s a sistemom balansnih opruga, 

mehaničkim krajnjim prekidačima, integrisanom upravljačkom elektronikom s a prijemnikom z a 

daljinsku komandu, podesivom silom i usporavanjem. Napajanje motora 220 V , 1,3 A i snaga 

motora 300 i 360W. Ruka rampe je aluminijumska, dužine 4m opremljena reflektujućim 

nalepnicama i crvenom zaštitnom gumom. Povezivanje i puštanje u rad rampe izvršiti u svemu 

prema uputstvu proizvođača. Predvideti povezivanje na eletromrežu s a najpovoljnijeg mesta 

daljine oko 15m. U cenu ove pozicije uzeti opremu z a daljinsko otvaranje rampe, elektrokablove 

kao i rad neophodan z a povezivanje rampe. Obračun po komadu. 

 

Pitanje : Da li je investitor predvideo tj obezbedio merno  mesto odakle se izvodi priključak za 

napajanje rampi ? 

 U suprotnom potrebno je formirati novo merno mesto za šta su potrebni uslovi za priključenje 

izdati od strane ODS EPS Elektrodistribucija što treba da obezbedi Investitor 

 

ОДГОВОР: 

 

У питању је техничка грешка. Ова позиција се избацује из предмера и у складу са тим 

Наручилац ће изменити конкурсну документацију. Занемарити део из Техничког описа 

на страни 12. Конкурсне документације који  се односи на ову позицију (Рампа уз 

паркинг за доставна возила) јер је 1. Фаза пројекта реализована. 

 

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац 

објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  

http://www.pozarevac.rs/

