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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
22.03.2019.године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку РАДОВА САНАЦИЈА
ФАСАДЕ ЗГРАДЕ Покрајинске владе ( ЈН OП 11/2019), у оквиру кога је поставило
следећа питања:
1. U delu 2 konkursne dokumentacije - Vrsta, tehničke karakteristike
(specifikacije) ..., navedeno je “Ukoliko ponuđač za stavke B 2, 3, i 4 i V 1, 2, 3, 5 i 6
ponudi „ili odgovarajuće“ dužan je da uz ponudu dostavi pismeni dokaz od Tehnološkog
fakulteta u Novom Sadu da je ponuđena „ili odgovarajuća“ tehnika ili sredstvo
odgovarajuća zahtevanoj tehnici .....“. U delu 8 konkursne dokumentacije - Uputstvo
ponuđačima kako da sačine ponudu, pod tačkom 1, 2 i 3 navedeno je da se
dokumentacija dostavlja za stavke B 2, 3 i 4 i V 1, 2, 5 i 6. Da li to znači da za tačku V 3
ne treba dostaviti pismeni dokaz od Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu ?
2. Pozicijom 2., u delu predmera A. PRIPREMNI RADOVI, traženo je da se
nadomeste nedostajuće kugle ø8 od livenog aluminijuma.Molimo Vas da nam pojasnite
da li su kugle od punog profila ili su ošupljene u sredini, kao i način na koji su trenutno
kugle povezane sa rešetkom.
3. U poziciji 4., u delu predmera A. PRIPREMNI RADOVI, potrebno je da se zaštite
postojeći uređaji i oprema, kako bi se nesmetano izveli radovi. Molim Vas da nam kažete
da li je potrebno da kamere za video nadzor rade tokom izvođenja radova?
4. Pozicijom 4., u delu predmera V. KONSOLIDACIJA, zahtevano je da se saniraju
pukotine i nestabilne površine kamenih stepeništa. Kojim materijalom je potrebno
sanirati stepenište?
5. Pozicijom 5., u delu predmera V. KONSOLIDACIJA, potrebno je sanirati
oštećene površine kamene okapnice ogradnog zida. Nije navedeno kojim materijalom je
potrebno sanirati okapnice?
6. Pozicijom 10., u delu predmera V. KONSOLIDACIJA, predviđena je impregnacija
gornje površine kamenog stepeništa. Kojim materijalom je potrebno izvršiti impregnaciju
kamenih stepenica?
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.За тачку В 3 треба доставити писмени доказ од Технолошког факултета у
Новом Саду. Наручилац је дана 22.03.2019.године објавио Измене бр. Конкурсне
документације за предметну набавку где је прецизирао тај податак.

2. Кугле су пуног профила, заварене за решетку.
3. Надзорне камере заштити прозирном фолијом.
4. Репарацију извести неким средством за попуњавање камена, нпр.KSE
FÜLLSTROFF B, а како се ради о пешчару, консолидација се може извести и
ситнозрним бетоном са агрегатом у боји камена и исполирати.
5. Одговор као под 4.
6.Заштиту степеништа извести неким средством
типа IDEA HP
произвођача BELLINZONI, Italija или одговарајуће.
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

