
 

 

Наручилац 

Културни центар Београда 

Кнез Михаилова бр. 6 

Датум: 01.03.2019. године 

Деловодни број: IX-9-621 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије на захтев за додатним појашњењима конкурсне документације у 

поступку јавне набавке мале вредности услуга – уређење ентеријера за поставке изложби, број 

јавне набавке 1.2.5/2019 

 

 

Дана 27.02.2019. године примљен је, електронским путем, захтев за додатним 

информацијама и појашњењима конкурсне документације у предметном поступку јавне 

набавке. 

 Поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“,  бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015: у даљем тексту Закон), а у складу са конкурсном документацијом у 

предметном поступку, део – Упутство понуђачима како да сачине понуду - Додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде (поглавље VI, тачка 19.), дана 

01.03.2019. године Комисија даје следећи: 

 

 

О Д Г О В О Р 

 

Pitanje 1: 

kako bih mogli da Vam damo ispravnu i preciznu ponudu zamolili bih  

Vas da nam pojasnite sledeće: 

1) U poziciji 1 i 2 trazi se izrada gipsanih zidova - koje su visine zidovi? 

Odgovor: 

Različiti su, a najviši može biti 4 - 4.5m. 

 

Pitanje 2: 
2) U poziciji 3 trazi se rusenje gipsanih zidova - zidovi koji se ruse su jednostrano ili obostrano 

oblozeni? jednostruko ili dvostruko? 

Odgovor: 

Različiti su, obloženi su i jednostrano i obostrano odnosno i jednostruko i dvostruko, a cena se daje po 

m2 rušenja. 

 

Pitanje 3: 
3) Upoziciji 7 se trazi formiranje ekrana za projekciju - molimo za detaljniji opis kako ekran treba da 

izgleda, od cega se pravi i da li negde treba da se kaci ili visi ili se pravi postolje .......? 

Odgovor: 

Ekran izgleda tako što je deo zida ekran za projekciju, na tom zidu se vrši projekcija i ta površina  na 

kojoj se projektuje mora da bude specijalno izgletovana, okrečena, a površina oko nje treba da bude 

okrečena u boju (belu ili crnu, u zavisnosti od zahteva umetnika). 

 

 

 

 



Pitanje 4: 
4) U poziciji 8 trazi se izrada vitrina u zidu od gips kartonskih ploča sa staklenim poklopcem - da li su 

to vec postojeci zidovi ili se rade novi samo za tu namenu obzirom da je dubina vitrine 65cm? 

Takodje trazi se stakleni poklopac pa nas zanima koje debljine i od kog stakla se poklopac pravi? Da 

li trebaju neki okovi kako bi se poklopac otvarao ili ne?  

Odgovor: 

Vitrine su ravne, rade se zidovi samo za tu namenu, debljina stakla treba da bude minimum 5mm, 

kaljeno staklo. Otvara se vitrina ali ne trebaju okovi. 

 

Pitanje 5: 
5) Na kojim visinama se izvode radovi za pozicije 1-8 obzirom da se nigde ne pominje skela za 

unutrasnje radove? 

Odgovor: 

Maksimalna visina za izvođenje radova može biti do 4,5 m. 

 

Pitanje 6: 
6) Naveli ste da "Naručilac nije u mogućnosti da obezbedi parking i pristup vozila za istovar robe i 

odnošenje šuta u blizini objekta" - da li to znaci da Vi nemate odgovarajuci prostor gde bi roba i sut 

mogao da se privremeno skladisti ili je uopste nemoguce doci do objekta obzirom da se nalazite u 

К.Mihailovoj? 

Odgovor: 

Naručilac nema prostor za privremeno skladištenje. 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 у поступку јавне набавке мале вредности услуга –  

број јавне набавке 1.2.5/2019 

образована Решењем бр. IX - 9 – 485 од 19.02.2019. године 

 

 

 

 

 


