Република Србија
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У
СОМБОРУ
Број: А 154/14
Датум: 9. 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 6.
јула 2015. године у 13.58 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
Постоје неке позиције радова за које је немогуће дати цене. Нпр. јединица мере је
комад, а нису дате никакве димензије нити шеме. Ради се о следећим позицијама:
А-03-7, А-03-9, А-03-10, А-04-2 (РС), А-04-3, А-04-4, А-04-5, А-06-1, А-06-2, А-063, А-11-1, А-11-2, А-11-3, А-12-5, А-13-1, А-13-7. Молимо да доставите димензије
или шеме за наведене позиције.
1. Одговор Комисије:
А-03-7 (150cm x 250cm), А-03-9 (205cm x 315cm), А-03-10 (160cm x 350cm), А-04-2
(РС) (дата је укупна површина која се санира, тј. малтерише =180m2), А-04-3 (4m2
је површина зида по комаду прозора), А-04-4 (300cm дужина x 35cm ширина x
60cm висина), А-04-5 (пробијање зида у ширини 1,2m и висини 2,10m), А-06-1
(90cm x 205cm + 100cm), А-06-2 (120cm x 250cm), А-06-3 (150cm дужине x 90cm
висине), А-11-1 (350cm x 200cm), А-11-2 (50m2, поставка на степенишним
краковима (три крака) и комплет облагање подеста), А-11-3 (6m x 1,55m), А-12-5
(100cm x 30cm x 30cm), А-13-1 (дебљина ограде 25cm, висина 2m (47m3)), А-13-7
(2,50m x 3m).
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

