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Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 48/2019 
Број:404-48-954/2019-IIIı-18 
Датум: 30.10.2019. године 
        Л о з н и ц а 
 

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 
број 124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо: 

 
ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 

     Деловодни број: 404-48-954/2019-IIIı-18 
 
             Предмет:  Одговор на постављено питањe у вези јавне набавке број 48/2019 – 
Адаптација и реконструкција започетог ХГБ -хирушко гинеколошки блок и 
реконструкција постојећег хирушко гинеколошког блока -ПХГБ   
 
На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на 
питања  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца. 
 

ПИТАЊЕ: na strani 869/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na obrazac materijala i opreme - 
pozicija 04-23 - navedene su karakteristike koje treba da zadovolji cirkulaciona pumpa. U predmeru radova na strani 
277/1034 konkursne dokumentacije, naveden je tip pumpe "MAGNA 25-60" sa karakteristikama koje su navedene i u 
obrascu materijala i opreme. Navedeni tip pumpe se ne proizvodi već duže vreme a i navedena pumpa (koja više nije u 
proizvodnji) ne zadovoljava tražene parametre. Molimo vas da u skladu sa navedenim izvršite izmenu konkursne 
dokumentacije.  

ОДГОВОР: Odgovarajuca cirkulaciona pumpa MAGNA3 25.60 

ПИТАЊЕ: na strani 869/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na obrazac materijala i opreme - 
pozicija 04-23 (drugi deo) - navedene su karakteristike Q=5 l/s, H=20.01 m. U predmeru radova na strani 279/1034 
konkursne dokumentacije, naveden je tip pumpe "MPC-F 2 CRI20" sa karakteristikama koje su navedene i u obrascu 
materijala i opreme. Navedeni tip pumpe ne zadovoljava zahteve jer postrojenje u sebi sadrži frekventni regulator a 
kod hidrantske mreže to nije dozvoljeno.  Molimo vas da u skaldu sa navedenim izvršite izmenu konkursne 
dokumentacije. 

ОДГОВОР: Pumpa za hidrantsku vodu HYDRO MPC-S-S CRI20-2 sa ekspanzionom posudom  
GT-U-600 PN10 G11/2 V 
 

ПИТАЊЕ: U obrascu XIII, na strani 844 pozicija broj 22 I 23, navedeno je Nabavka materijala, doprema i montaža 
al.zastakljenih vrata sa fiksnom zastakljenom pregradom i nadsvetlom. Vrata su stalno zatvorena. Materijal: vrata 
izrađena od al poboljšanih profila UF=1,4-4,5W/m2/K. Krilo vrata je puno sa termoizolacionom ispunom i obostranom 
oblogom od panela koji su završno obrađeni al limom Ud=1,6Wm2K. Ispuna sigurnosno laminirano staklo 4.4.1.  
Molimo vas za pojašnjenje pozicije. Da li se radi o zastakljenim ili panelnim vratima? Takođe vas molimo za objašnjenje 
da li se koeficijent Uf=1,4-4,5W/m2/K odnosi na komplena vrata ili na ram, s obzirom da je u nastavku pozicije dat 
koeficijent za kompetna vrata Ud=1,6Wm2K?  
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ОДГОВОР: Pozicija 22 se odnosi na ulazni portal sa 4 krila, od kojih su dva fiksna a ostala dva su vrata 
zaokretna oko vertikalne ose, I zastakljenim nadsvetlom. Cela pozicija je zastakljena. Ukupan koeficijent za 
celokupnu poziciju je  Ud<1,6Wm2K. 
Pozicija 23 se odnosi na jednokrilna puna vrata sa nadsvetlom od prestrujne rešetke, gde je koeficijent za 
vrata Ud<1,6Wm2K. 

 
ПИТАЊЕ: U obrascu XIII, na strani 855 pozicija broj 6, navedeno je Nabavka, doprema I ugradnja strukturalnih 
fiksnih površina fassade koji predstavljaju samonoseći, u celini zastakljen I toplo izolovan tip fasadne konstrukcije od al 
profila. Elementi fasade u svemu prema stanardu EN ISO 717-1. Fasade podelžu standard EN 13830, prozori I vrata 
standardnu EN 14351, a standard EN 717-1 odnosi se na ploče na bazi drveta, što nema nikakve veze sa fasadom. 
Molimo Vas za izmenu konkursne dokumentacije u ovom delu. 

 
ОДГОВОР: Standard EN ISO 717-1 se odnosi na akustiku – ocena zvučne izolacije u zgradama i zvučne izolacije 
građevinskih elemanata. Za ovu poziciju se dodaje i da elementi fasade budu prema standardu SRPS EN 13830:2017 
 

 
На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – јавне набавке  2019. 
       

                                      
 
                                                        Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          
                                                        Слађана Томићевић                                                                               

Достављено: 
- портал јавних набавки  
- сајт града Лознице 
 


