ЈП Дирекција за планирање и изградњу
“Краљево” из Краљева
36000 Краљево, Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, мат. бр. 17001841, ПИБ 101258220, т. р. 840-538641-31
Тел. +38136/ 312-019, 312-181, 312-039, 333-370, фах 036/ 312-061, 333-370, E-mail Office@direkcijakv.net

Наш број:

1906/1

Датум:

13.05.2014.

Обрадио/ла:

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник
РС“ бр. 124/2012), дајемо додатне информације и појашњења у вези са
припремањем понуде за јавну набавку – Извођење радова на изградњи
сточне пијаце у Адранима јавна набавка број ЈН 1.3.13 по позиву за
подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки од 06.05.2014.
године:
Дана 31.03.2014. године заведен у Дирекцији под бројем 1906 достављено је
питање заинтересованог понуђача:
Питање 1
1. У конкурсној документацији на стр. 11/50 пише: “ИЗЈАВА БАНКЕ У ВЕЗИ
БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ, а на крају обрасца пише: ” У случају
подношења заједничке понуде образац потписује и оверава члан групе
понуђача...
Да ли треба да се достави ИЗЈАВА БАНКЕ тј. писмо о намерама банке за
издавање одређених гаранција, или треба ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА да се у случају
добијања посла доставити тражене гаранције?
Одговор:
1. Да, треба да се достави изјава банке у вези банкараске гаранције. Образац
изјава у вези банкарских гаранција налази се на странама 11/50, 12/50 и 13/50
Конкурсне документације за предметну јавну набавку.
Питање 2
Израда анкер блокава код чворова водоводне мреже, испод арматуре и
фазонских комада и надземних хидраната, као и на преломима трасе.
Обрачуне по комаду уграђеног анкер блока.
Да ли за наведену позицију можете да нам доставите цртеж?

Одговор:
Анкер блокови се изграђују од бетона МБ15, неармираног. Суштина њихова
јесте да својом тежином (гравитационо) спрече код хидрауличних удара
раздвајање цевовода и разарање водоводне мреже.
Различити су анкер блокови по величини код чворова водоводне мреже, код
хидраната или код арматуре и фазонских комада.
Орјентационо, може се сматрати да по анкер блоку треба уградити од 0,125
до 0,250 м3/ком.
Напомена: У пројекту нису дати детаљи, тј. цртежи анкер блокова.
Са поштовањем,
КОМИСИЈА

