Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 404-60/18-04
Датум: 23.07.2018. године
На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (``Сл. гласник РС`` бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Комисија за јавне набавке, ЈН бр. 404-60/18-04, објављује:
Потенцијални понуђач је поднео Захтев за додатним информацијама
1. Питање :
У Конкурсној документацији за ЈН 404-60/18-04 стоји услов: Да је понуђач у предходне
три године (2015, 2016 и 2017) реализовано уговоре који се односе на радове на ојачању
међуспратне конструкције објеката јавне или пословне намене у укупној вредности од најмање
45.000.000,00 динара без пдв-а, од чега је бар један посао у минималном износу од 30.000.000,00
динара без пдв-а. Доказ: попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица
понуђача. Питање: зашто се тражи овај услов када нигде у опису позиција децидно не тражите
ојачање међуспратне конструкције
Одговор: Пројекат реконструкције и енергетске санације објекта основне школе ''1.МАЈ''
Владимировац између осталог обухвата и радове на ојачању међуспратне конструкције што се
види у делу предмера и предрачуна свеске 2-конструкција.Из предметметних позиција јасно се
види да је поред осталих радова у питању ојачање постојеће међуспратне консрукције, као вид
санације, а све ради испуњења основног услова о носивости и стабилности објекта, као и
испуњења услова функционалности.Објекат је конструктивно подељен у три целине које су
спојене. На две целени се ради ојачање међуспратне конструкције , док се на трећем ради нова
међуспратна конструкција.
2. Питање : Да ли можемо да добијемо пројекат?
Одговор: Увид у пројекат може се вршити сваког радног дана, и није временски
ограничено. Уговор се закључује на основу предмера и предрачуна радова који је саставни део
конкурсне документације.
3. Питање :
У тендерској документацији стоји:
``3.8.
Израда армирано бетонске плоче максималне дебљине 10цм, преко подлоге од челичног
трапезног лима, бетоном С25/30 (МВ30). Позиција обухвата трапезасти лим, бетон, арматурну
мрежу Q335 у горњој зони, шипку Ø8 у сваком ребру. Бетон уградити и неговати по пропису.
Обрачун по м2
м3
57,26
Питање је шта је у овом случају јединица мере: м2 или м3?
Одговор: јединица мере за ову позицију је m3
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