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                       П И Т А Њ А  И  О Д Г О В О Р  И
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВИ -

РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА КУЛТУРЕ У ДОЊЕМ ТАВАНКУТУ
ЈН К 51/18

Комисија за јавне набавке, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени  гласник  Републике  Србије“  број  124/2012,  14/2015  и  68/2015)  на
постављено питање од  31.07.2018. године благовремено даје следећи одговор:

Питање 1:

Пошто је конкурсном документацијом одређено да Понуђач у својој понуди достави
три писма о намерама банке (писмо о намерама за повраћај авансног плаћања, писмо о
намерама  за  добро  извршење  посла  и  писмо  о  намерама  за  отклањање  грешака  у
гарантном року).

Да ли писма о намерама за све три потребне банкарске гаранције, предвиђене Јавном
набавком, могу бити на једном писму о намерама банке из разлога што се трошкови
повећавају приликом захтеванја три писма појединачно.

Одговор на питање 1:

Писма о намерама за све три потребне банкарске гаранције могу бити на једном писму.

Питање 2:

V-PODOVI: Пошто у предмеру радова није наведена димензија гранитних плочица које
би  се  користиле  за  поплочавање  датих  површина,  молимо  Вас  да  дефинишете
димензије истих и до којег износа се може израдити калкулација из разлога што се цене
плочица на тржишту крећу у великим распона.
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Одговор на питање 2:

Гранитне противклизне плочице су стандардне димензије по избору инвеститора.

Питање 3:

VI-TESARSKI RADOVI: pozicija 2: - Да ли се заштита кровне конструкције од пожара,
инсеката  и  гљива  односи  на  комплетан  кров  или  се  исти  врши само  на  замњеним
деловима дрвене конструкције ?

Одговор на питање 3:

Заштита кровне конструкције од пожара, инсеката и гљива односи се на 1039,00 м2 што
представља комплетан кров.

                                                                                                 Комисија за ЈН
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