Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Покрајинска влада
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Комисија за јавну набавку
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 4094 F: +381 21 487/4087
office.uprava@vojvodina.gov.rs
БРОЈ:404-253/2018

ДАТУМ: 01.11.2018.године

ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима бр.1
Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 01.11.2018.године, у
писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде за јавну набавку радова – санација и адаптација објеката у
надлежности Управе - уређење мокрих чворова у згради Покрајинске владе ( ЈН OП
45/2018), у оквиру кога је поставило следећа питања:
1.Молим Вас да нам дате шеме столарије (прозори и врата) и Al врата, како би могли
дати тачну понуду.
2. У поз. Преградних зидова се свугдје тражи камена вуна, која није неопходна.
Можемо ли понудити стаклену вуну исте дебљине?
3. У поз. 8.3 се тражи израда преградног зида d= 17 cm, израђеног од једноструке
конструкције и обострано по двије плоче од 12,5 mm. Како је најшира подконструкција
100 mm, са обостраном облогом дуплим ГК плочама добија се дебљина 15 cm. Дакле, шта
је стварна дебљина зида?
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења:
1.У делу 2) тачка 2)2) Конкурсне документације наручилац је навео следеће:
Препоручује се понуђачима, да пре сачињавања понуде, да изврше „увид на лицу
места“ – објекат на коме ће се изводити предметни радови.
Препоручује се понуђачима да, пре сачињавања понуде, изврше „увид у пројектну
документацију“:
-Решења о одобрењу извођења радова и пројеката за извођење (ПЗИ):
-Пројекат архитектуре
-Пројекат конструкције
-Пројекат хидротехничких инсталација
-Пројекат електроенергетских инсталација
-Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација
-Пројекат машинских инсталација.
Заказивање се врши сваког радног дана од понедељка до петка, од 10 до 14
часова, особе за контакт:
-Драган Живковић – 021 487 – 487-4238, dragan.zivkovic@vojvodina.gov.rs
-Станислав Свирчевић - 021 487 - 4763, stanislav.svircevic@vojvodina.gov.rs .
Уколико понуђачи не изврше „увид на лицу места“ и „увид у пројектну
документацију“ сматраће се да су упознати са свим релевантним елементима и подацима
за припремање и давање понуде.
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С обзиром на наведено, уколико сте заинтересовани, увид у документацији која
садржи шеме столарије, можете извршити на начин описан у Конкурсној документацији.
2.Може се понудити стаклена вуна исте дебљине.
3.Може и дебљина 15 цм.
Додатне информације или појашњења чине саставни део Конкурсне
документације.
Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs ,у року од 3 дана од дана
пријема захтева.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

2

