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Наручилац: 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ  

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ  

ГРАДА НОВОГ САДА 
Комисија за јавну набавку: 

Број: ................................. 29/1-4-2019 

Датум:.................... 08.07.2019.године 

Нови Сад 

 

                                                                                                           Број: ................................. 29/1-27-2019 
                                                                                      

                                                                                      Датум:.................... 10.08.2019.године 

 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.2 
 

у вези конкурсне документације за јавну набавку радова  Конзерваторско 

рестаураторски радови на обнови јужне и западне фасаде Владичанског двора 

епархије бачке у Новом Саду I Фаза   

за јавну набавку радова  Конзерваторско рестаураторски радови на обнови јужне и 
западне фасаде Владичанског двора епархије бачке у Новом Саду I Фаза 

 
-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК,  редни број ЈНОП  1.3.1/2019 

 
БРОЈ  КД: 29/1-6-2019 од  14.07.2019.године 

 
Предмет:  Појашњење за јавну набавку за јавну набавку радова  Конзерваторско 
рестаураторски радови на обнови јужне и западне фасаде Владичанског двора 
епархије бачке у Новом Саду I Фаза 
            Дана 09.08.2019. године примили смо е-mailом допис  којим заинтересовано лице 
тражи додатне информације у вези са припремањем понуде за јавну набавку радова  
Конзерваторско рестаураторски радови на обнови јужне и западне фасаде 
Владичанског двора епархије бачке у Новом Саду I Фаза, у оквиру којег је постављено 
питање  

 
На страни бр. 15 конкурсне документације стоји: „Понуђач је у обавези да достави 
спецификацију (каталоге или техничке листове) које се односне на карактеристике материјала 
које ће користити ( за све позиције у којима је наведено Еквивалент “или одговарајући”)...“ 
 
У предмеру радова 3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ Позиција 3.1. стоји: 
 
3.1. Малтерисање сокле малтером на бази 
NHL-a у два слоја. Пре малтерисања 
површине очистити, отпрашити и испрати 
водом. Пре малтерисања нанети 
хидраулично кречни шприц малтер 
(еквивалент “или пдговарајући” RŐFIX 
R675). Преко шприца малтерисати 
малтером на бази NHL-a у дебљини до 3 
цм. (еквивалент “или пдговарајући” RŐFIX 
Малтер за сокл). Завршни слој изводити 
финим малтером са пердашењем 
(еквивалент “или пдговарајући” RŐFIX 
R380). Омалтерисане површине морају 
бити равне, без прелома и таласа, а 
ивице оштре и праве. Обрачун по m2. 
 
Питање број 1: 
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RŐFIX има две врсте малтера за сокл RŐFIX 525 и RŐFIX 620 и ниједан није на бази NHL-a. Да ли 
можете да наведете који се тачно RŐFIX Малтер за сокл тражи?.. 

 

 
 

 Комисија је извршила консултације са  лицем задуженим за израду спецификација о 
постављеном питању и констатовала: 

 
-Спецификације за материјал који се тражи су: 
 
„RŐFIX –кречни малтер за сокл на бази природног хидрауличног креча и природног 

песка и спада у групу материјала подесних за реновирање старих објеката  и одржавање 
споменика културе“, производ нема бројну озда се користи.  

Овај опис  спецификације је само детаљан опис  где је  стручно лице  стекло сазнање  о  
врсти материјала никако није услов  да је  обавезан  материјал  наведеног произвођача    

 . Сви материјали произвођача који имају  карактеристике материјала који се траже 
прихватају се , зато се и наводи“  (еквивалент “или пдговарајући” 

 Комисија ће извршити измену конкурсне документације и  у законом предвиђеном року 
изменењену конкурсну документацију и објавити на Порталу јавних набавки и Сајту Завода 

. 
Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/2015) , објављује се на Порталу јавних набавки 
и на интернет страници Наручиоца. 
             
Комисија: 
1. Вељко Новаковић,председник, 

2. Тања Загоричник, члан 
3. Мирослав  Матић,члан                                             
                                             

          председник комисије 
                                                                                                 ____________________ 

                         Вељко Новаковић 


