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Dana: 18.03.2015. 
Broj: 5/367 
(odgovor zainteresovanom licu br.9) 
 
Poštovani, 
 
 
U postupku javne nabavke male vrednosti - radovi na ugradnji spuštenih plafona sa pratećom 
rasvetom, broj javne nabavke 01-03-15-r, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju je Poziv za 
podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 06.03.2015. godine, zainteresovano 
lice dostavilo je putem elektronske pošte Zahtev za dodatnim informacijama bez broja od 
18.03.2015. godine (u IOV zaveden pod brojem 1416 od 18.03.2015. godine).   
 
Zainteresovano lice postavlja sledeća pitanja: 

- nepotrebno izostavljeno – 

„....Поштовани,  

Молимо Вас за појашњење захтеваних техничких карактеристика ЈНМВ 01-03-15-Р: 
радови на уградњи спуштених плафона са пратећом расветом: 

На страни 25 конкурсне документације верзија од 16.03.2015 стоје захтеване 
карактеристике плафона типа „Хантер Даглас“:  

- За које просторије су предвиђени ови плафони ( у функционалном и технолошком 
смислу)?  

На страни 25 конкурсне документације верзија од 16.03.2015 стоје захтеване 
карактеристике минералног плафона.  

- класа отпорности на пожар – F30:  

Према ЕН 1365-2 као и према ЕН 1364-2  класа отпорности на пожар дефинисана 
је као отпорност читавог система - спуштеног плафона у склопу са примарном 
конструкцијом изнад њега, укључујући и уградне елементе као што су светиљке, 
звучници, анемостати, а који су сепаратно окачени о примарну конструкцију. У складу са 
тим молим Вас да нам појасните која је конструкција у питању како би на основу 
постојећих испитивања минералних плафона могли приближно проценити класу 
предложеног. .....“ 

- nepotrebno izostavljeno – 
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Odgovori Naručioca 
 
 

Prostorije u koje se ugrađuje spušteni plafon tipa Hanter Daglas su hodnici suterena Instituta (stavka 
broj 1). 
 
 
Iznad mineralnog kasetnog plafona (stavka broj 2) je betonska konstrukcija. 
 
 
 
 
 
 
 
S poštovanjem, 
 
INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE 
Komisija za javnu nabavku 01-03-15-r  


