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Дом здравља Крагујевац  
 

 
ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ КАО НАРУЧИЛАЦ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.7/2015- НАБАВКА  ДОБРА Техички материјал (водоводни, 

браварски, електро материјал; боје и лакови) за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН МВ-7/2015  
 

НА ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА ДАЈЕ ОДГОВОР: 
 

 У поступку Јавне набавке мале вредности бр. 7/2015 Техички материјал (водоводни, 
браварски, електро материјал; боје и лакови) за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН МВ-7/2015, 
- заинтересовано лице je затражило појашњење и поставило следеће питање: 
 
Molimo Vas za dodatno objašnjenje vezano za partiju 3-Elektromaterijal: 
1. STAVKA 13 - O kom tipu termostata se radi i za koji uredjaj 
2. STAVKA 14 - Koji tip TA peći je u pitanju i snaga grejača 
3. STAVKA 21 - Koji tip bojlera i koja snaga grejača  
4. STAVKA 22 i 23 - O kojim armaturama se radi, koje snage i da li su ugradne ili nadgradne, ili  
 
 
Дом здравља Крагујевац као наручилац даје одоговор за следеће ставке за партију 3-
Електроматеријал: 
1.Ставка 13 – Термостат; Наручилац не може да да конкретан одговор на Ваше питање јер има 
више термостата што механичких што дигиталних. А термостати су потребани  и за мали бојлер, 
и за ТА пећ, фрижидере као и за уљане радијаторе. 
2.Ставка 14 – Грејач за ТА пећ; У склопу Дома здравља Крагујевац налазе се амбуланте по 
селима које се и даље греју на ТА пећи, и има их разних димензија од 2,5кw, 3,5 кw, 4,5 кw, и 
килаже. Што се грејача тиче за ТА пећи потребни су  и цевни, цигла тип, цевни стари тип, итд. у 
зависности од потреба. 
3.Ставка 21 – Грејач за мали бојлер; Одговор је идентичан као и у претходној ставки. Потребни 
су за велики, мали и проточни бојлер. Исто важи и за грејаче (никловани, бакарни, спирални, 
цевни...) 
4.Ставке 22 и 23 – Арматуре; Арматуре су потребне за (подразумева се) ставке 1 и 2 (неонске 
цеви 18-20W и 36-40W). 
У склопу целог техничког материјала просто је немогуће навести све потребе наручиоца а што 
би довело до прекорачења процењене вредности набавке. 
 
 
 
 
         Комисија за јавну набавку, 
     
         __________________________ 
 


