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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења конкурсне документације  

Потенцијални понуђач је дана 09.10.2019. године упутио Захтев за додатним 
информацијама и појашњењима у вези конкурсне документације за јавну набавку  радова 
- реконструкција и санација Културног центра у Бачкој Паланци - III фаза. 
Наручилац на  постављенa питањa, доставља следећe одговорe: 

ПИТАЊЕ БРОЈ 1: 

 U delu konkursne dokumentacije Predračun radova, opis radova koji se izvode: 
a) pod tačkom lll./ 4. Nabavka materiiala, transport zidanje zidova ispod prozora za formiranje 
špaletni prozora sa obradom špaletne gips karton pločama 12.5mm, stavka je navedena po 
komadu,da bi mogli da formiramo cenu, molim da napišete koja je debljina zidova koji se zida, 
takođe koja je površina zida koji se zida i koja površina se obrađuje gipsanim pločama. 
 
ОДГОВОР БРОЈ 1: 
 
 Debljine zida koji se zida su okvirne i mogu biti 7 ili 12cm. Visina zida je 75-80cm, a širina oko 
15cm. sve se mora izmeriti na licu mesta i zavisi od prozora. 
Površina gipsanih ploča je oko 1,5 m2 po prozoru. Obrađuje se unutrašnji deo prozorske niše, 
širine 15-20cm. 
 
ПИТАЊЕ БРОЈ 2: 

b) pod tačkom lX./ 4. Nabavka i postavljanje lameliranog hrastovog parketa, debljine 14mm, kao 
plivajući pod. Postaviti troslojan parket, tipa ,,Tarket" ili odgovarajuće, sa kompletnom završnom 
obradom. lzvedena podloga za parket mora biti čvrsta, ravna, fino perdašena, suva I čista. 
Lamelirani parket uneti, raspakovati i ostaviti 24 časa da se aklimatizuje u atmosferi prostorije. 
Preko podloge postaviti PVC foliju I filc. Lepak mora biti kvalitetan i stabilan. Lepak nanositi 
ravnomerno na nut I feder, po uputstvu proizvođača, bez prljanja okolnih ili vidnih površina. 
parket postaviti podužno, kao brodski pod. Pored zidova postaviti hrastovu soklu I klase i na 
svakih 80cm pričvrstiti je za zid.Sučeljavanja gerovati, molim da se definiše kakav je to pod, da li 
se lepi kao klasičan parket, ili je Sportski plivajući pod koji se ne lepi. 
 
ОДГОВОР БРОЈ 2: 
 
U tački IX./4 se radi sportski plivajući pod.  
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