Република Србија
Град Београд
Наручилац: Центар за културу „Влада Дивљан“
Београд, Митрополита Петра бр.8
Дана: 05.06.2019. године

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку
радова - Санација плафона изнад сале број 18 у згради
Центра за културу ''Влада Дивљан''
(ЈНМВ 19/8)
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и
68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо Вам
питања и одговоре:

ПИТАЊЕ бр. 1:
" Позиција 2. у делу II израда нове конструкције
- Да ли је у питању грешка у количини?
- Молимо колика је дужина „HЕА“ профила?"
ОДГОВОР:
Увидом у Идејни пројекат реконструкције и адаптације на основу кога се спроводи јавна
набавка констатујемо да је:
- У позицији два спецификације направљена техничка грешка у дефинисаној количини и
да уместо „205,92“ треба да стоји „3,95“,
- Распон HEA профила је 4,00m (извод из техничког описа пројекта „Носачи POS PN1 се
ослањају на челичне HEA160 носаче, распона 4,00m (POS PN2) који се везују за
постојеће саћасте челичне носаче.“)
Наручилац ће изменити Конкурсну документацију.

ПИТАЊЕ бр. 2:
" Позиција 3. у делу III занатски и завршни радови
- Која је потребна дебљина стаклене вуне, с обзиром да у предмеру пише 12,5 cm што је
нелогично?"
ОДГОВОР:
Увидом у предмер и предрачун радова у оквиру Идејног пројекта реконструкције и
адаптације на основу кога се спроводи јавна набавка, констатујемо да је наведена позиција
тако дефинисана и у пројекту, те остајемо при томе.

ПИТАЊЕ бр. 3:
" Да ли је могуће извршити обилазак локације?"
ОДГОВОР:
Обилазак локације и увид у пројектну документацију је пожељан и може се извршити
сваког радног дана за време трајања конкурса (позива за подношење понуда) у
просторијама Центра за културу ’’Влада Дивљан’’ у периоду од 08.00 до 16.00 часова, уз
претходну најаву (један дан раније) на телефон 011/27-62-225 или електронском поштом –
info@ckvladadivljan.rs.

ПИТАЊЕ бр. 4:
" Позиција 3. у делу III занатски и завршни радови
Питање: која је густина стаклене вуне и да ли је мекана за кров и да ли треба фолија? "

ОДГОВОР:
Потребно је поставити стаклену вуну како је предвиђено описом, дебљине 12,5 cm у
таблама, полутврда-PP и испод вуне ставити грађевинску PVC фолију.

ПИТАЊЕ бр. 5:
" Tačka -2 izrada nove konstrukcije, redni broj - 2 Nabavka materijala i izrada drvene noseće
konstrukcije, koja se sastoji od gredica 10/14 postavljenih na 1,00 m (POS PN 1) U cenu se
uračunava i obrada, postavljanje i zaštita novopostavljene konstrukcije sa svim spojnim sredstvima i
detaljima veze.
Obračun po m3 = 205,92.
Nejasno nam je da treba 205,96 m3 drvenih gredica 10/14?
Da li je u pitanju štamparska greška pa je umesto m2 napisano m3?
Takodje Vas molimo da precizirate koje su dužine gredice."
ОДГОВОР:
Увидом у Идејни пројекат реконструкције и адаптације на основу кога се спроводи јавна
набавка констатујемо да је:
- У позицији два спецификације направљена техничка грешка у дефинисаној количини и
да уместо „205,92“ треба да стоји „3,95“, па ће Наручилац у складу с тим изменити
конкурсну документацију.
- Дужина дрвених греда је L=2.30m (извод из техничког описа пројекта „Блажујка се
ослања на дрвене греде 10/14 дужине L=2.30m, постављене на међусобном размаку од
1,00m“).

Председник комисије за јавне набавке
Горан Шормаз, с.р.

