
Дирекција за планирање и изградњу 
“Краљево” из Краљева

Наш број:         134/1

Датум:             15.01.2016. године

Обрадио:        

       
                                       

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 од 23.12.2015. године:

Дана 14.01.2016. године заведен у Дирекцији под бројем 134/1 достављено је питање
заинтересованог понуђача:

Питање бр. 1 
“Након  обиласка  локације  уочени  су  пропусти  у  изради  Предмера  и  предрачуна
радова, тачније у позицији I/1 Демонтаже рушења стоји да Извођач радова треба да
обезбеди  депонију  за  одлагање  шута.  Обзиром  да  је  планина  под  заштитом  на
подручју  целог  терена  не  сме  се  одлагати  отпад.  Молимо  да  ви  као  инвеститор
одредите место депоновања и километражу до места депоновања како бисмо могли
да дамо адекватну цену?”
Одговор бр. 1
Конкурсном документацијом је  предвиђено да је  обавеза извођача радова да сам
обезбеди депонију  за транспорт шута и другог материјала, на место које је законом
дозвољено.

Питање бр. 2          
“Даље, прилаз до самог објекта који се руши и на чијем месту ће се градити нови
објекат,  је  пут  од танког  асфалта ширине око 3м.  Како је  неопходно да се крећу
камиони и миксери са великом тонажом за допремање расутог материјала и бетона
до самог објекта,  доћи ће до унуштења коловозне конструкције од хотела “Добре
воде” до места за изградњу новог објекта. Стога молимо да одговорите на чији терет
ће ићи поправка тог коловоза?”
Одговор бр. 2
Обавеза извођача радова је да пажљиво врши транспорт материјала преко постојеће
асфалтне конструкције. Сва евентуална оштећења ће морати да санира сам извођач
радова о свом трошку.

Овај прилог је саставни део конкурсне документације.
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