Матице српске 1
Нови Сад
ЈНОП бр. 18-46/18-9
Датум: 17.08.2018.

Додатне информације/појашњења број 4
у вези Конкурсне документације за јавну набавку грађевински радови на адаптацији и
уређењу приземља и првог спрата зграде Матице српске, ЈНОП бр. 46/18
Наручилац је дана 17.08.2018. године, од заинтересованог лица електронским путем, примио захтев
за додатним информацијама или појашњењем Конкурсне документације за јавну набавку
грађевински радови на адаптацији и уређењу приземља и првог спрата зграде Матице српске, ЈНОП
бр. 46/18
ПИТАЊЕ 1:
На страни 7 од 78 у предмеру радова за партију 1, радови на рушењу и демонтажи, ставка 7, стоји:
„Након скидања пода од етисона у просторији бр. 3 урадити процену пода/подлоге и у договору са
пројектантом урадити репарацију пода или демонтирати комлет под.“
Молимо Наручиоца да прецизно дефинише опис, јер није иста цена демонтирати и поново урадити
нови под у односу на репарацију постојеће подлоге изравњавањем. За који опис треба да дамо цену?
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, Матица српска као наручилац доставља одговор:
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1:
Ставком 7, страна 7 Премера предвидети цену за демонтажу постојећег пода и израду нове подлоге
пода.
С обзиром да приликом израде пројектно-техничке документације није било могуће утврдити која
је врста пода испод фиксираног итисона у просторији 3. у приземљу (камен или паркет) ставком 7 је
дата могућност третмана пода у овој просторији на један од два примењена начина третмана пода у
третираном делу приземља:
•У случају да се након демонтаже утврди да је итисон постављен преко паркета на песку реализују
се радови дефинисани ставком 7 (стр. 7 Предмера), односно израда нове подлоге, преко које се
израђује изравнавајући слој - Олма маса (ставка 3 Зидарски радови 38.85 м2) и поставља паркет
(ставка 1 Паркетарски радови, издвојена количина од 37.87м2).
•Уколико се констатује да је итисон залепљен на камене плоче након демонтаже ће се урадити
репарација, односно чишћење и завршна обрада камене облоге, а ставке 3 Зидарских радова и део
ставке 1 Паркетарски радови (37.87 м2) се неће реализовати.
Одлуку о групи радова која ће се реализовати донеће Надзорни орган по завршетку радова на
рушењу и демонтажи.
Ове додатне информације, односно појашњења, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама,
објављују се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Комисија за јавну набавку

