Град Лозница

Република Србија

Град Лозница
Градска Управа
Број: ЈН 2/2016.
Број:404-07-200/2016-III-1
Датум: 29.03.2016. године.
Лозница
На основу члана 63., става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број
124/12,14/15 и 68/2015.), достављамо:
ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА
Број:404-14-471/2016-III-1
Предмет: Одговори на постављена питања у вези јавне набавке број: 2/2016 – ''Радови на
санацији зграде Дома Здравља '' др. Миленко Марин'' – објекат поликлинике у Лозници
На основу члана 63., става 2. и 3. Објављујемо на Порталу Управе за јавне набавке и интернет
страници наручиоца одговор на постављено питање:
ПИТАЊЕ: Да ли можете да нам доставите шеме столаије:
ОДГОВОР: Шеме столарије у прилогу овог документа и страна 43. Конкурсне документације.

На нашој интернет страници .WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке 2016.

Службеник за јавне набавке – члан комисије
Слађана Томићевић
Достављено:
-на Портал управе за јавне набавке
-на сајт града Лознице

__________________ Србија, 15300 Лозница, Карађорђева 2 _______________
Централа: 015/879-263, stomicevic.@loznica.rs
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Демонтажа металних прозора у
просторијама димензија 530x180
Обрачун по ком .

20

Демонтажа PVC прозора у
просторијама хитне димензија
160x80 .Обрачун по ком .
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Демонтажа и рушење постојеће
ограде .
Обрачун по м .
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Демонтажа - измештање ,поновна
монтажа клима, у просторијама
до терасе .
Обрачун по ком..
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Демонтажа - измештање ,поновна
монтажа радијатора и цеви у
просторијама до терасе . У цену
улазе и фазонски комади .
Обрачун по ком..
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Демонтажа металне ограде на
тераси . У цену улази и помоћна
скела .
Обрачун по м1..

25

Скидање подова од кер.
плочица, итисона и виназа у
сали за едукацију ,тераси..
Обрачун по м2.

m1
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