
 

 

Питањa и одговори  на питања заинтересованог лица у поступку јавне 

набавке MЈН 09/18, УП 1495/18 од 30.03.2018. године 

 

ПИТАЊА  

 



 

 

ОДГОВОРИ: 

ЛАМ А  

2. ДВОДЕЛНИ ПАРАВАН ЗА ЛЕЖЕЋЕ КАДЕ НА ЗИДНОМ ПРОФИЛУ КОЈИ СЕ 

ОКРЕЋЕ 

ПОЗИЈА 2  

Прихваћена је сугестија, окретни паравани, мењају се фиксним параванима, и 

четвороделним параванима за лежеће каде ( у купатилима где је позиција бојлера изнад 

каде). У свему према измењеном и допуњеном Техничком опису и Предмеру. 

3. ФИКСНИ ПАРАВАНИ ЗА ЗИДАНЕ ТУШ КАДЕ 

ПОЗИЦИЈА 3  

Паравани остају као што су описани у Конкурсној документацији неће бити клизни. У 

свему према измењеном и допуњеном Техничком опису и Предмеру. 

4. НИСКИ ЕЛЕМЕНТИ САМОСТОЈЕЋЕ ПОЛИЦЕ ЗА ПЕШКИРЕ 

ПОЗИЦИЈА 4 

Полица би требало да  има две бочне стране, дрвена кострукција од масива, профили 

који носе полице без испуне, са три  хоризонталне пластичне полице или слично. 

Могуће је предвидети и полице од медијапана завршно бојеног полиуретанском бојом, 

са две бочне стране, без фронта и леђа, са три хоризонталне полице. 

ЛАМ Б 

1. КАБИНЕ ЗА ТУШ КАДЕ 

ПОЗИЈА 1  

Прихвата се сугестија, предвидети туш кабине одговарајућих  димензија у складу са 

уграђеним кадама, односно димензија 70/100цм и 70/90цм. У свему према измењеном и 

допуњеном Техничком опису и Предмеру. 

2. ДВОДЕЛНИ ПАРАВАН ЗА ЛЕЖЕЋЕ КАДЕ НА ЗИДНОМ ПРОФИЛУ КОЈИ СЕ 

ОКРЕЋЕ 

 



ПОЗИЈА 2  

Прихваћена је сугестија, окретни паравани, мењају се фиксним параванима, и 

четвороделним параванима за лежеће каде ( у купатилима где је позиција бојлера изнад 

каде). У свему према измењеном и допуњеном Техничком опису и Предмеру. 

3. ПАРАВАНИ ЗА ЗИДАНЕ ТУШ КАДЕ 

ПОЗИЦИЈА 3  

Параван је фиксни. У свему према измењеном и допуњеном Техничком опису и 

Предмеру. 

4. НИСКИ ЕЛЕМЕНТИ САМОСТОЈЕЋЕ ПОЛИЦЕ ЗА ПЕШКИРЕ 

ПОЗИЦИЈА 4 

Полица би требало да  има две бочне стране, дрвена кострукција од масива, профили 

који носе полице без испуне, са три  хоризонталне пластичне полице или слично. 

Могуће је предвидети и полице од медијапана завршно бојеног полиуретанском бојом, 

са две бочне стране, без фронта и леђа, са три хоризонталне полице. 

 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и позива за подношење 

понуда за МЈН 09/18 

 

 

 

                                                                    

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ MЈН 09/18 

 


