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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори за јавну набавку радова - радови на одржавању грађевинских
објеката (ЈН број 34815/1-08-59) у поступку јавне набавке мале вредности
У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012,
14/2015 и 68/2015) овим путем Вас обавештавамо о постављеним питањима и одговорима у предметном
поступку:

Питањe:
Предмет: Питања у вези јавне набавке број 34815/1-08-59 - Радови на одржавању грађевинских објеката.
1.Mолимо Вас да дефинишете углове косина кровних равни које треба да се израде.
2. Предвиђен је водонепропусни кровни покривач према детаљу, док у оквиру конкурсне документације
не постоји споменути детаљ. Молимо Вас да дате изглед предвиђеног детаља.
3. Позиција 16. Ојачања металне кровне конструкције која су дата према димензијама профила 80x80мм,
а површина која треба да се ојача дата је у м2. Па се без разраде и детаља ове предвиђене металне кровне
конструкције не могу утврдити предвиђени радови.
Молимо Вас да дефинишете предвиђену металну кровну конструкцију.
4. Молимо Вас дефинишете број објеката и локације на којима треба да се изврше радови.
Одговор:
1 . Углови косина кровних равни крећу се од 15° до 45°.
2. У позицији број 6 техничком грешком је уписан текст ,, по детаљу " јер пројекат за извођење радова
не постоји а кровни покривач је од платифицираног трапезастог лима и његово постављање је
уобичајено за ту врсту радова код таквог кровног покривача . У складу са тим наручилац ће извршити
измену конкурсне документације.
3. Под ојачањем постојеће металне кровне конструкције се мисли на додатно убацивање металних
профила 80x80мм са заваривањем на слемену крова оквирне дужине око 50м1 , затим спреге између
постојећих металних рогова који су од L профила оквирне количине око 200м1 , такође заваривањем за
постојећу металну конструкцију .
4. Наручилац планира да у складу са са расположивим средствима предвиђеним финансијским планом
извођење предметнох радова буде вршено на следећим локацијама радова и према следећој динамици:
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1.
2.
3.
4.
5.

Локација Медиана - 2 објекта
Локација Кнегиње Љубице – 1 објекат
Локација Горња Студена – 1 објекат ( 30км од Ниша )
Локација Љуберађа – 1 објекат ( 80км од Ниша )
Локација Бабушница - 1 објекат ( 70км од Ниша )
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