
Наручилац Завод за трансфузију крви Ниш

Адреса Булевар др Зорана Ђинђића бр.48

Место Ниш

ПРЕДМЕТ : одговор на постављенo питањe у вези  јавне  набавке мале           
вредности-  Адаптација дела поткровља ЈН бр 16/17

Птање :поз. 04-01 – предвиђено је причвршћивање стиропора шрафљењем, шта је подлога у коју се 
врши шрафљење

Одговор : Шрафљење се врши у шрафне на којима је шрафљен ТР лим

Питање : поз. 04-01 да ли се влагонепропусна парна брана поставља између тр лима и стиропора 
или између стиропора и вуне

Одговор: Распоред слојева ТР лим , стиропор, вуна и влагонепропусна парна брана

Питање : поз. 09-01 потребно је дефинисати број мокрих чворова односно број вц шоља , лавабоа, 
славина и остале опреме

Одговор :2 мокра чвора са по 2 вц шоље, 2 умиваоника, 2 водокотлића, све комплет по два ком.

Питање поз 10 – 02 да ли се врши само постављање кабла или је потребно предвидети и радове на 
поправкама након постављања каба( крпљење, малтерисање, глетовање,кречење)

Одговор: Комплет све са крпљењем, малтерисањем, глетовањем и кречењем

Питање поз 10-08 потребно једефинисати место где ће бити постављен РАК орман као и дужину 
УТП каблова, као и да ли је обавеза извођача повезивање у орману 

Одговор : РАК је већ постављен и обавеза извођача је да електроинсталацију доведе у функцију ( 
изврши испитивање и све потребне радње )

Питање : Тендером је предвиђено да извођач да понуду и за стручни надзору износу од 2%. Како 
надзорног органа одређује наручиоц , па и врши плаћање истог потребно је из предмета избацити 
ову позицију

Одговор: Надзор обезбеђује и плаћа инвеститор али је као ставка ушо ради обезбеђивања укупног 
буџета.
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