
Дирекција за планирање и изградњу 
“Краљево” из Краљева

Наш број:         103/1

Датум:             14.01.2016. 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 103 достављено је питање  
заинтересованог понуђача:

Питање бр. 1 
         
“На  страни  42  од  128  конкурсне  документације  у  позицији  1  и  2  –  Демонтажа  и
рушење постојећег објекта за смештај деце и пажљива демонтажа столарије у истом
објекту недостају димензије објекта који се руши и број столарских отвора који се
демонтирају.
Питање:  Обзиром  да  не  постоји  обавеза  обиласка  локације  и  увида  у  техничку
документацију (а сходно Вашем одговору број 59 од 12.01.2016. године), молимо Вас
да  дефинишете  број  отвора  столарије  која  се  демонтира  у  постојећем  објекту  и
димензије и спратност објекта који се руши као и од ког материјала је направљен”. 

Одговор бр. 1

- Столарија се демонтира по следећој спецификацији:

1.  Демонтирање  спољних  дрвених  прозора,  врата  и  портала,  у  конструкцији  од
дрвених профила и испуном од стакла, заједно са довратницима.
дим 155/205 – двокрилна врата ............... ком   2
дим 55/50 – прозор ................................... ком   8
дим 55/44 – прозор ................................... ком   8

2.  Демонтирање  спољних  и  унутрашњих  ПВЦ  прозора,  врата  и  портала,  у
конструкцији од ПВЦ профила и испуном од стакла, заједно са довратницима.
дим 155/246 – двокрилна врата ............... ком   1
дим 107/170 – прозор ................................ ком 42
дим 65/55 – прозор ................................... ком   8
дим 150/245 – двокрилна врата ............... ком   1
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3. Демонтирање унутрашњих дрвених врата заједно са довратницима и праговима,
са и без надсветла и испунама од стакла
дим 155/246 – двокрилна врата ............... ком   3
дим 80/245 – једнокрилна врата ............. ком 23
дим 70/245 – једнокрилна врата ............. ком   2
дим 90/205 – једнокрилна врата ............. ком   2
дим 80/200 – једнокрилна врата ............. ком   2
дим 60/200 – једнокрилна врата ............. ком 18

– Постојећи објекат  је  основе облика слова “Г”,  састоји  се  од два павиљона
спојена улазним анексом. Димензије павиљона су 32,80м х 11,00м, односно
оквирна бруто површина објекта је 630 м2.

– Спратност објекта је Пр+0.

– Постојећи објекат је монтажног карактера, дрвена конструкција са адекватном
облогом зидова.

Овај прилог је саставни део конкурсне документације.

С поштовањем,

            КОМИСИЈА


