
ЈП Дирекција за планирање и изградњу 
“Краљево” 

Наш број:      6852/1

Датум:             29.12.2015.

Обрадио/ла:   

                    
       

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 
РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), дајемо додатне информације и 
појашњења у  вези са  припремањем понуде за јавну набавку – Изградња 
павиљона дечијег одмаралишта “Гоч” на Гочу број ЈН 1.3.29 по позиву за 
подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки 23.12.2015.године:

Дана 25.12.2015. године заведен у Дирекцији под бројем 6852 достављено је 
питање  заинтересованог понуђача:

1. Питање бр. 1.: Да ли се обрачун ископане земље за позицију II.2 у оквиру
Земљаних радова врши по m2 или m3, а уколико се обрачун врши по m2, као
што  је  наведено  у  предмеру  радова,  молим  Вас  да  дефинишете  дубину
ископа као и нагиб шкарпе.
Одговор: Обрачун се врши по m3.

2. Питање бр. 2.: За позицију VII.2 у оквиру Столарских радова и алуминарије
није  дефинисана  димензија  врата,  већ  се  у  опису  позиције  појављује
машински ископ земље, Молим Вас за појашњење, као и за димензију врата.
Одговор: До грешке је дошло при преношењу документа у pdf формат. После
пасуса  са  текстом:  „Обрачун  по  комаду,  по  опису  у  свему  према  шеми,
пропису и стандарду за овакву врсту радова.“ не треба да стоји подебљани
текст са описом за обрачун ископа, већ текст са димензијама:  I*-395/220+65
(11,26m2).

3. Питање бр. 3.: Молим Вас да за позицију 1.3 у оквиру предмера радова за
израду  водоводне  и  канализационе  мреже,  дефинишете  димензије  АБ
шкољке и доставите детаљ из пројекта за предметну АБ шкољку.
Одговор:  позиција  се  односи  на  израду  шкољке  од  армираног  бетона  за
смештај уређаја за третман отпадних вода. Оквирне унутрашње мере шкољке
су дате у опису позиције 1.2.: 5,89x2,39 x2,94, док је врста уређаја дата у опису
позиције 4.9.,  где је наведено да се ради о уређају „ACO CLARA уређај за
билошко пречишћавање отпадних вода, за хидрауличко опт. 7.2-14.4 m3/dan и
биолошко опт. BOD5  2.88-5.76 kg/dan i 48-96 особа у конст. примени. Дим:
дужина  5.89m,  ширина  2.39m  и  висина  2.94m.Тежина  2.15t.“  Како  постоји
могућност  да  понуђач  понуди  други  уређај  одговарајућих  карактеристика  у
опису  ове  позиције  дато  је  да  се  шкољка-плашт  изводе  у  свему  према
упутствима произвођача уређаја који буде испоручен.
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4. Питање бр. 4.: С обзиром да се у опису позиција у оквиру VII Столарски
радови и алуминарија позива на шеме, молим Вас да да нам за позиције у
оквиру Столарских радова и алуминарије доставите потребне шеме.
Одговор: У прилогу достављамо шеме браварије и столарије у PDF формату.
Описи  предметних  позиција  су  иначе  врло  детаљни,  а  увид  у  пројектну
документацију  заинтересовани  понуђачи  могу  обавити  у  просторијама
Дирекције за планирање и изградњу „Краљево“ у Краљеву, Хајдук Вељкова
61, сваког радног дана од 7:00 до 15:00h.

 
С поштовањем,

            КОМИСИЈА




