
 

 

 

Општа болница Панчево 
Милоша Требињца broj 11  
Панчево 
Датум:: 07.09.2018. године 

 
Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или 
појашњењима у вези са припремањем понуде. 
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама објављујемо одговор 
на пристигла питања: 
 
Питање 2 : 

 
Потребне су ми додатне информације и појашњења везано за Партија 6-
Молерски материјал 
 
Обраѕац 6 
Позиција 1-На шта мислите -на оснвну уљану за дрво,или уљани емајл 
лак .Такође је јединично паковање 0,75,тако да не пише се 0,75/1,а не 
1/1,и јединица треба да стоји комад 
Позиција 2- Јединично паковање 0,75,тако да не пише се 0,75/1,а не 1/1,и 
јединица треба да стоји комад.Да ли мислите на основну за метал ? И 
треба дефинисати уљану,нитро или водоразредиву. 
Позиција 3-Постоје од 20м,45м,90м.Која? 
Поз 10- Јединично паковање 0,75,тако да не пише се 0,75/1,а не 1/1,и 
јединица треба да стоји комад.Уљани,нитро или водоразредиви? 
Поз 11- Јединично паковање 0,75,тако да не пише се 0,75/1,а не 1/1,и 
јединица треба да стоји комад. 
Поз 12- Јединично паковање 0,9,тако да не пише се 0,9/1,а не 1/1,и 
јединица треба да стоји комад. 
Поз 13- Јединично паковање 0,7 тако да не пише се 0,7/1,а не 1/1,и 
јединица треба да стоји комад.Треба уместо лесол што је робна марка 
лазура да пише лазур. 
Поз 14-Обична или концентрована ?  
Поз 21,22-Обична или росфај ? 
Поз 25-Нема У .Постоје UW и UD.Који ?  
Поз 27-Који-9,11,16 ?  
Поз 29-Dimenyije  25X40 
Поз 30-Ручна или пиштољска ?  
Поз 42-Треба да стоји или одговарајуће 
Поз 43,44,45-Да ли мислите на белу шмирглу П100,П120,П150(П су 
гранулације).Такође она је увек ширине 116мм тако  да је у ценовницима 
јед мере метар. 
Поз 47-Јед.мере трба комад 
Поз 48-Да ли мислите на периву дисперзиону акрилну боју за зид типа 
Максидис ,Витекол или одговарајуће 
Поз 49-Да ли мислите на картушу од 375 гр ? 
Поз 50-Нитро или Акрилни ?Такође јединица је комад. 



 

 
 
Поз 51-Мислите на водоразредиви.Јед мере је ком јер је паковање 0,8кг 
или ако задржие јед мере кг,онда не може 1 већ 0,8 
Поз 53,54-Мислите на основно паковање 0,75л,јер постоје и 0,25 л и 
канте од 20  или 25 кг. 
Поз 55-Мања 15x32 или већа 26x36 ? 
Поз 56-Мања 26x23 или већа 26x31 ?  
Поз 58-Мислите од 2-4м,нема 3-5м ?  
Поз 61-Мислите на обичан? 
Поз 62-Цересит ,то је робна марка ?Који производ 
Поз 64-Од колико м? 
 
 
Одговор 2: 
 

1. Наручилац ће уважити сугестије и изменити конкурсну 
документацију и техничку спецификацију, као и померање рока за 
подношење понуда. 
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