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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општинска управа Бојник 

Број: 404-70/16 
Датум: 07.11.2016. 

Бојник 
 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 
ЈН МВ бр. 404-70/16 - извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељу Горње Бријање и црпне 

станице на фабрици воде у Бојнику 
 
 
Питање за разјашњење позиције 1.3.3.1  
           Колико је м3 бетона потребно за једну шахту                  
           Колико је кг  арматуре потребно за једну шахту  
 
Одговор за позицију 1.3.3.1 

- димензије шахтова су 2,65x1,80x1,80 
- арматурна мрежа пречника 8/15 цм у два реда 
- дебљина доње плоче д=20 цм 
- дебљина зидова д=20 цм 
- дебљина горње плоче д=15 цм 

 
Питање за разјашњење позиције 1.3.3.2 
 Димензије анкер блокова 
 
Одговор за позицију 1.3.3.2 
 Димензије анкер блокова су 0,50 x 0,20 x 0,30 
 
Питање за разјашњење позиције 1.6.6.5 
           Молимо вас да нам специфирате фитинг и остале делове за повезивање профила фи 25 и фи 20. 
 
Одговор за позицију 1.6.6.5 

- дупли нипли 1“ ком 1 
- тештик 1“ ком 1 
- редукција 1“ – ¾“ ком 2 
- полуспојке ¾“ ком 4 
- црево ¾“ или 1“ дужина 10 метара по кориснику 
 

Питање за разјашњење позиције 1.6.6.12 
            Молимо вас да нам дате пречник и висину водомерне шахте и чиме је изолована. 
 
Одговор за позицију 1.6.6.5 
 Пречник водомерне шахте је 800 мм, висина је 1000 мм.  Шахте су од пластике са термо изолацијом 
од стиропора, где стиропор као изолатор омогућује нормалан рад водомера у условима ниских 
температура. Шахта има поклопац од истог материјала као и шахта. Шахта је изгледа као на слици. 
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Питање за разјашњење позиције код групе 2  
 
Питање за разјашњење позиције 2.2.2.2 
 Молимо вас да нам специфицирате делове електро ормана 
 
Одговор за позицију 2.2.2.2 
 Ради се о вишестепеној центрифугалној пумпи за повећање притиска капацитета датим у опису 
предмера радова а од врсте пумпи зависи и електроорман, а може бити предложен и фреквентни 
регулатор. Пумпа може бити другог произвођача али са датим карактеристикама. 
 Предложени делови ормана су следећи: 

- Аутоматски осигурач, ком 3, ознаке МЦ 32 Б-16 
- Струјомер, уклопни сат, склопка 40 А 
- Аутоматски осигурач, ком 6, ознаке МЦ 32 Б-25 
- Остали припадајући материјал, каблови, клемице, шине... 

 
Питање за разјашњење позиције 2.3.3.1 
            Описом позиције сте дали карактеристике муљне пумпе капацитета Q=5,1 л/с напор x = 51,7м 
            Дали сте могућност Грундфос Хидро Мулти – С 
            Да ли сте мислили на постројење за повишење притиска. 
 
Одговор за позицију 2.3.3.1 
 Описом позиције дефинисана је вишестепена центрифугална пумпа која служи за повећање 
притиска. Понудити пумпу као што је модел ГРУНДФОС Хyдро Мулти-С или одговарајући. 
 
Питање за додатне услове 3.2.3.2. 
 Што се тиче додатних услова тачка 3.2.3.2 техничког капацитета, да понуђач поседује међу 
набројаном опремом и КАМИОН КИПЕР (2 ком), да ли ова опрема мора да буде у власништву понуђача, 
или може бити ангажована по уговору о закупу? 
 
Одговор на питање за додатне услове 3.2.3.2. 
Обавезно је да понуђач поседује минималну техничку опремљеност тј. следеће грађевинске машине и 
транспортна возила: 

Комбинована радна машина или багер 1 ком 

Машина за електрофузионо заваривање ПЕ цеви 1 ком 

Камион кипер 2 ком 

Вибро набијач – плоча или жаба 1 ком 

Захтевана опрема мора бити у исправном стању за шта гарантује понуђач под кривичном и 
материјалном одговорношћу. 

Докази: Доставити пописну листу са стањем на дан 31.12.2015. год. са обавезно маркираном 
траженом опремом, полису обавезног осигурања, као и саобраћајне дозволе за сва горе наведена моторна 
возила са важношћу на дан отварања понуда. 
 
 Из овога произилази да захтевана опрема мора да буде обележена/маркирана у пописној листи 
понуђача или члана групе понуђача. 
 
 Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са 
подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно. 
 
Питање за позицију 6.6. и 6.7. 
 У предемеру и предрачуну је у позицији 6.6 и 6.7 дата количина од 50 комада за уградна седла и 
телескопске гарнитуре а предвиђено је 200 прикључака. 
Да ли је то права количина ? 



Питање и одговори за ЈН 404-70/16 

Страна 3 од 3 

 
Одговор на питање за позицију 6.6. и 6.7. 
У питању је техничка грешка. За позицију 6.6. треба уместо 50 ком треба да пише количина 200 ком. 
Исто важи и за позицију 6.7. Уместо 50 комада треба да пише 200 ком. 
 
 
Комисија за ЈН 404-70/16 
 


