
ЈП Дирекција за планирање и изградњу 
“Краљево” 

Наш број:      117/1

Датум:             15.01.2016.

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 
затвореног базена – I фаза број ЈН 1.3.37 по позиву за подношење понуда 
објављеном на Порталу јавних набавки 30.12.2015.године:
Дана 15.01.2016. године заведен у Дирекцији под бројем  117 достављено је 
питање  заинтересованог понуђача:

1. Питање бр. 1.

Да  ли  ограда  мора  искључиво  бити  од  панел  табли  или  може  бити  и  од
мрежасте арматуре учвршћене у  рам (то  јест  може се видети кроз  ограду
градилиште)? Ради се о далеко већим ценама односно трошку који оптерећује
инвестицију.

Одговор:

Имајући  у  виду  да  ће  се  објекат  градити  више  година  због  недостатка
средстава, да се у непосредној близини налази објекат Хале спортова који је у
функцији то је одлучено да градилишна ограда буде од панел табли. Ограда
остаје на градилишту до завршетка изградње базена и добијања употребне
дозволе (време се не може предвидети).

2. Питање бр. 2.

Израда хидроизолације од премаза којих произвођача односно израда 
класичне хидроизолације у два слоја кондором ”4” унакрсно постављен са 
варењем 100%.

Одговор:

Имајући у виду да не можемо због јавних набавки да фаворизујемо ниједног
произвођача то је потрбно уградити хидриозолацију са свим карактеристикама
које  су  тражене  техничким  спецификацијама  у  предмеру  радова.
Хидроизолацију извести или као премаз или у тракама (полимер битумен) с
тим што је извођач у обавези да докаже испитивањима да изолације има све
тражене карактеристике (извештај о испитивању од овлашћене институције).
 

      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



3. Питање бр. 3.

Да ли је могуће видети пројекат или пак детаље који су релевантни за ову
врсту радова (ограда, хидроизолација).

Одговор:
Могуће  је  погледати  пројекат.  Контакт  036  312-019,  Милутин  Бандовић,
дипл.инж.грађ.

Овај прилог је саставни део конкурсне документације.

С поштовањем,

            КОМИСИЈА


