ЈН 01/2018
Медицинска школа ''Др Андра Јовановић''
Адреса

Ул. Цара Душана бр. 9

Место

Шабац
22/1-23

Број
Датум

од 20. 06. 2018. год.

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање Захтев за додатним информацијама или
појашњењима у вези са припремањем понуде за јавну набавку РАДОВА бр
01/2018 Медицинске школе ''Др Андра Јовановић'' Шабац – ИЗГРАДЊА ОГРАДЕ

ОКО ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА - ЈНВВ бр. 01/2018,
Заинтересовано лице за јавну набавку ЈНВВ бр. 01/2018 - РАДОВА, - ИЗГРАДЊА
ОГРАДЕ ОКО ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА - ЈНВВ бр. 01/2018, - доставило је
наручиоцу писани захтев путем e-mail-а,
за додатним информацијама или
појашњењима и то:
''PITANJE 1
U Predmeru radova kod grupe Pripremnih radova nije obuhvaćena pozicija demontaže i
ponovne montaže postojeće obloge trotoara behaton pločama uz postojeći parapet koji se
u celosti ruši, pri čemu će neminovno doći do oštećenja postojećeg trotoara?
PITANJE 2
Kod ulaza u objekat škole prisutan je red tuja uz samu ogradu. Pri rušenju parapeta iste će
se oštetiti ili čak morati vaditi. Šta sa njima?
PITANJE 3
Iz Predmera i postavljenih skica nove ograde nemoguće je sagledati obim/količinu nove
ograde čija pozicija je data u grupi Bravarskih radova, 528m2, te vas molimo za tačnu
dužinu nove ograde?
(Sabiranjem pozicija uklanjanja postoječih ograda dobija se dužina 285+183=468m, iz
betonskih
radova
75,45m3/(0,6*0,3+0,2*0,2)=343m,
iz
bravarske
pozicije
528m2/1,2m=440m, iz molerskih radova 425m2/(0,2*3)=708m, itd.)
PITANJE 4
Za poziciju bravarskih radova potrebna informacija je odabrana završna boja jer je
moguće odstupanje od cene koštanja na tržištu čak i za istu boju, nitro ili email, a različit
ton?
PITANJE 5
Kako kod obilaska lokacije nismo imali uvid u kompletnu tehničku dokumentaciju
molimo vas da precizirate koliko je polja, metara ograde sa i bez detalja/ukrasa u samoj
sredini ograde?Bitna stavka za sagledavanje vremena i troška izrade,samim tim i davanja
ponude.''

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија
за ЈНВВ 01/2018 даје следеће ОДГОВОРЕ:
1.Сва евентуална оштећења, демонтаже и враћање у првобитно стање пада на
терет Извођача радова и по том основу Извођач мора све своје трошкове
укалкулисати у цену осталих позиција.Тротоар је јавна површина и стога се не
смеју оштетити нити се кроз предмер радова предвидети неки радови пошто је то
надлежност ЈП Инфраструктура Шабац.
2.Одговор на ово питање је да се сва евентуална оштећења, демонтаже и вађење
било каквог растиња морају вратити у првобитно стање, што значи и тује.
3.Количина радова дефинисана је предмером радова, а дужина ограде је 433,11 m.
Овај податак УНОСИ СЕ на страни 3 Конкурсне документације (ВРСТА,
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА,
НАЧИН СПРОВОЖЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА И РОК ИЗВРШЕЊА) у делу ТЕХНИЧКИ ОПИС као измена и
допуна Конкурсне документације.
4.Завршна боја је алкидна зелена нанета у 2 слоја, као и основна алкидна боја
нанета такође у 2 слоја. Овај податак УНОСИ СЕ на страни 26 Конкурсне
документације (ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН) у делу БРАВАРСКИ РАДОВИ опис
позиције 03.001 као измена и допуна Конкурсне документације.
5.Сваки члан ограде је исти са украсима што се види из документације.

Овај одговор се у складу са чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац објављује на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.medicinskasabac.edu.rs

- на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 20.
06. 2018. год. објављује се итегрисан пречишћен текст Конкурсне
документације 01/2018 са изменама и допунама бр. 2. као и
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
Комисија за јавну набавку
бр. 01/2018

