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Дана 05.03.2020. Наручилац је примио захтев потенцијалног понуђача за додатним информацијама
или појашњењима у вези са припремањен понуде IV 04-404-9-2020 –Изградња музејског објекта са
пратећим садржајем.

Питање број 1

Код предмера и предрачуна радова у делу везаном за струју стоји:

1. Напајање

1.1. Изградња електроенергетског прикључка снаге 43.47kW, приступ систему. Ставка
подразумева комплетну изградњу прикључка према Уговору са ОДС ЕПС Дистрибуција.

Питање гласи:

Обзиром да Уговор са ОДС ЕПС Дистрибуција склапа корисник, а не извођач радова, није могуће дати
тачну цену прикључка. Молимо за објашњење како да поступимо поводом овог питања.

Одговор: Уговор са ЕПС Дистрибуцијом потписује корисник (Наручилац), али трошкове прикључка
сноси Понуђач, те Комисија сматра да се око цене консултујете са ЕПС Дистрибуцијом.

Питање број 2

Код предмера и предрачуна радова у делу доградње стоји:

11-00 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

11-01 Бојење малтерисаних зидова белом минералном бојом. Нанети у два слоја. Обрачун по м2.

Питање гласи:

Шта се подразумева под „бела минерална боја“ (да ли је то полудисперзиона боја „Јупол“ или
слична)? Да ли се зидови глетују два пута, јер у позицији није наглашено?

Одговор:

У питању је једнокомпонентна, изразито паропропусна боја без конзерванса и раствора.

Зидови се глетују два пута.

Питање број 3

Код доказивања додатних услова у делу ТЕХНИЧКОГ капацитета, тражи се (између осталог):



- Апарат за заваривање са гориоником

Питање гласи:

Шта се подразумева под „апарат за заваривање са гориоником“ (да ли је то аутогени апарат или CO2
апарат или неки други) и да ли је битно на овом објекту који је апарат за заваривање? Молимо Вас да
нам појасните какав се тачно апарат тражи.

- Моторна тестера за бетон

Питање гласи:

Шта се подразумева под „моторна тестера за бетон“ (да ли је то ручна тестера или машина за сечење
бетона са тестером Ф450 или неком другом)? Молимо Вас да нам појасните шта се тачно тражи.

Одговор: „апарат за заваривање са гориоником“ је CO2 апарат.

„моторна тестера за бетон“ машина за сечење бетона

Питање број 4

С обзиром да је конкурсна документација дата у Word-u, а предмер и предрачун радова у Excel-u да
ли је дозвољено попуњавање на рачунару?

Одговор: дозвољено је документацију попуњавати на рачунару.

Одговор на питања објавити на Порталу ЈН и на сајту Наручиоца

У Новом Бечеју 09.03.2020. године

Комисијa




