Република Србија
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У
СОМБОРУ
Број: А 154/14
Датум: 17. јул 2015. године

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку радова у отвореном поступку
- адаптација и санација зграде у ул. Његошева бр. 4 у Сомбору редни број 1/2015
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 15.
јула 2015. године у 00.09 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
Позиције молерско фарбарских радова – након обиласка зграде установљено је да
је потребно урадити стругање зидова од масне боје јер се преко исте нити може
глетовати нити бојити. Такође, има зидова који су се ољуштили (отпала боја) због
великог броја бојења до сада, као и зидова на којима је видљива буђ које треба
санирати. На појединим местима је потребно остругати малтер који је отпао и
поново малтерисати. Ове позиције нису обухваћене описом радова у Предмеру, те
молимо да дате сагласност за ову измену и измените Конкурсну документацију.
1. Одговор Комисије:
Позиције су јасно описане и обухваћене у делу Фасадерски радови (А-03),
конкретно позиција А-03-1 се односи на обијање малтера на фасади са чишћењем
фугни.
2. Питање заинтересованог лица:
Лимарски радови, позиција А-02-07 – потребно је санирати прозорске клупице с
обзиром на то да су оштећене, па тек након санације урадити нове прозорске
клупице. Описом није обухваћено од ког су материјала прозорске клупице, да ли су
од пластифицираног лима, од поцинкованог лима и које је дебљине лим.
2. Одговор Комисије:
Пластифицирани лим, 0,50mm. Пројектом је предвиђена израда нових прозорских
клупица, као и свих нових прозора на фасади зграде. Није предвиђена санација
истих.

3. Питање заинтересованог лица:
Двориште које је избетонирано – није дефинисано да ли се постојећи бетон руши
или се нови бетон ради преко постојећег. ако се ради преко постојећег доћи ће до
промене висине дворишта, као и до проблема код улаза у зграду и падова које
треба испоштовати према постојећим сливницима. Молимо да тачно дефинишете
ову позицију.
3. Одговор Комисије:
Бетон у дворишту се ради преко постојећег, осим у деловима где се требају
формирати риголи и отвори па се на тим деловима дворишта део бетона уклања
како би били обезбеђени потребни падови према постојећим сливницима.
4. Питање заинтересованог лица:
Обиласком зграде установљено је да је главно степениште оштећено (излизано), те
је потребно урадити санацију степеништа од тераца или применити другу
технологију. Молимо да тачно дефинишете ову позицију.
4. Одговор Комисије:
Према упутствима и сагласностима Покрајинског завода за заштиту споменика
културе број: 03-411/4-2014, степениште није дозвољено санирати на било који
начин, с обзиром на то да је зграда заштићено културно добро од великог значаја.
5. Питање заинтересованог лица:
Спољно дворишно степениште које је оштећено није обухваћено санацијом.
Молимо да дефинишете санацију степеништа.
5. Одговор Комисије:
Према упутствима и сагласностима Покрајинског завода за заштиту споменика
културе број: 03-411/4-2014, степениште није дозвољено санирати на било који
начин, с обзиром на то да је зграда заштићено културно добро од великог значаја.
6. Питање заинтересованог лица:
У делу 4. Конкурсне документације за доказ под тачком 11), да ли ће бити признате
референце за радове изведене по уговору који је потписан пре 1. јануара 2012.
године али су радови изведени и завршени након тог датума, или уколико је
реализација предметног уговора спровођена у фазама од чега је једна од фаза
окончана пре датума који је наручилац одредио као услов а остале су реализоване
наког тога?
6. Одговор Комисије:
Као што је већ одговорено 10. јула 2015. године, у Конкурсној документацији је
јасно наведено да радови морају бити започети најраније 1. јануара 2012. године.
Релевантан тренутак започињања радова јесте дан увођења у посао. Уколико овај
тренутак временски пада пре 1. јануара 2012. године, референца неће бити
прихваћена. Исто важи и за извођење радова у фазама. Да би референца била
прихваћена, све фазе извођења морају бити започете и окончане у периоду од 1.
јануара 2012. године до дана подношења понуде.

Комисија за јавну набавку
- Јадранка Савић, дипломирани правник
- Светлана Марковић, дипломирани архитекта
- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник
- Балша Шијаковић, дипломирани инжењер архитектуре
- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике
- Јована анђелковић, дипломирани правник.
доставити:
- заинтересованом лицу које је
тражило додатне информације и појашњења
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

