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Предмет: Одговори на питања  

  

 Градска управа града Крушевца покренула је отворени поступак јавне набавке радова 

– Реконструкција Трга Косовских јунака у Крушевцу број 10Р/IV/2020. Дана 16.07.2020. 

године, Градска управа града Крушевца примила је електронским путем питања у вези 

конкурсне документације. 

 

 Питања: 

 „Poštovani, 

U predmeru za javnu nabavku radova - Rekonstrukcija Trga Kosovskih junaka br. IOR/IV/2020, V 

Elektroenergetske instalacije, pozicija 1.26. glasi: 

"Demontaža postojeée ukopane trafostanice 10/0,4kV, i predaja iste investitoru uz zapisnik. 

Pozicija podrazumeva sve potrebne gradevinske radove (iskop, rušenje betonskih zidova, 

zatrpavanje šljunkom sa nabijanjem do kote tla..  

1. Koji je naëin iskljuëenja postojeéih izvoda i kome pripada taj deo posla - Ponudaëu ili 

Ekeltrodistibuciji? 

Pozicija 1.27, V Elektroenergetske instalacije glasi: 

"Izrada kablovske spojnice 10kV za postojeée kablove IOkV koji su napajali postojeéu TS 

10/0,4kV. 

Pozicija podrazumeva i izradu betonskog šahta potrebnih dimenzija u koji smestiti kablovske 

spojnice" 

2. Koji kablovi su u pitanju-jednožilni ili trožilni i kojih su preseka? 

Sta se dešava sa izlaznim energetskim kablovima? Kome pripada taj deo posla - Ponudaëu ili 

Ekeltrodistibuciji? 

Pozicija 1.37, VII- 1/6 Urbana oprema, Horizontalni štitnici stabala glasi: 

"Izrada i ugradnja horizontalnih štitnika za stabla. Stitnici se izraduju Od Eeliënog pocinkovanog 

lima debljine 8mm. Jedan štitnik sastoji se Od 4 tipska segmenata koji se oblikuju laserskim 

seëenjem, i varenjem spajaju, prema grafiðkom detalju. Spoljna dimenzija štitnikaje 2, 10h2, 10m. 

Stitnici se farbaju bojama za metal, prema izboru projektanta. Pozicija obuhvata nabavku 

materijala, izradu, dovoz i postavljanje štitnika. Obraëun po komadu. 

3.   Koja je dubina laserskog seëenja?“ 

 

            Одговори:    

 

1. Оbaveza naručioca je da sa vlasnikom elektrovodova dovede postojeće izvode u 

beznaponsko stanje. 

  

2. Кablovi su trožilni preseka 150mm2. Posao ponuđača je samo da uradi spojnicu i šahtu u 

koju se smeštaju spojnice. 

 

3. Dubina laserskog sečenja lima je 8mm, seče se puna debljina lima. 

    

КОМИСИЈА 

 

                                                                                                                 

 


