ОШ “СЛАВКО РОДИЋ” БАЧКИ ЈАРАК
Улица:Младена Стојановића бр.21
тел/факс:021/847-438 e-mail:osslavkorodic@open.telekom.rs
Дел. броj 515
Дана: 26.10.2015. г.
Појашњење конкурсне документације у вези са припремањем понуде за јавну набавку за који
се спроводи отворени поступак , редни број 04/2015, набавка радова- радови на изградњи
спортске хале –прва фаза за потребе ОШ Славко Родић Б. Јарак
На основу члана 63 став 2.,3., И 4 ЗЈН (Сл. Гласник РС бр 124/2012, 14/2015, И 68/2015) а у вези
са припремањем понуде за набавку радова- радови на изградњи спортске хале –прва фаза за
потребе ОШ Славко Родић Б. Јарак, редни бр. 04/2015, заинтересовано лице је дана
22.10.2015. писаним путем тражило од наручиоца –ОШ Славко Родић Б. Јарак, додатне
информације, односно појашњења конкурсне документације.
Наручилац Славко Родић Б. Јарак у законском року даје следећи одговор:
Питање1 : У конкурсној документацији одељак V Челична и спрегнута конструкција Испитивање конструкције, позиција 16.1: " Санирање постојећих челичних носача. Обрачун ће
се вршити према стварно изведеним радовима по часу и замењених елемената по кг.
Јединица мере паушално. ".
Питање:
- шта се подразумева овом позицијом ?
Одговор:
По потреби замена челичних носача, односно делова челичних носача, ако се види да су
елементи толико кородирани, да угрожавајустабилност, односно не могу испунити своју
статичку функцију.
Питање:
- на који део објекта се односи позиција ?
Одговор:
Односи се на део, којиће се затварати, тј, подтрибински део, и део према западној фасади и
елементи терасе
Питање:
- која се испитивања челичне конструкције подразумевају ?
Одговор:

Визуелни преглед, евентуално бушење
Питање:
- које радове подразумевате под санирањем постојеће челичне конструкције?
Одговор:
Поред горе наведених замена елемената, подразумева и антикорозивну заштиту фарбањем
челичних носача са темељном бојом
Питање:
- у техничком опису позиције дат је обрачун по часу стварно изведених радова и кг замењених
елемената, а јединица мере је наведена паушално 1,0. На који начин ће бити вршен обрач у
нове позиције ?
Одговор:
Посебно се обрачуна,потрошени материјал по кг, а утрошено време по сату.
Питање2 : У конкурсној документацији одељак VII Лимарскирадови, позиција 19.1 " Опшивање
фасаде трапезастим АЛ лимом Тр 20x150x0,7 са потребним АЛ опшивкама. Обрачун по м2

монтиране површине. " Количина 1,00 м2. "
Питање:
- шта се подразумева под овом позицијом ?
- с обзиром да је дата мала количина, на који део објекта се реализује ова позиција ?
Одговор:
На слици се види шта треба опшивати. На левој страни објекта, горе код скривеног олука.
Питање 3: У конкурсној документацији одељак Д Циркулациона пумпа, позиција 85.1 " Набавка
и уградња циркулационе пумпе за топлу воду са тајмером следећих хидрауличких
карактеристика : Q=0.0-10. л/с. У обрачун се узима у обзир и сав потребан материјал и
арматура за уградњу и управљање. Обрачун по комплету."

Питање гласи :
- Дефинисати приближније тип пумпе и њене карактеристике
Одговор:
У предмеру је предвиђена циркулациона пумпа са протицајем од 0 – 1,0 л/с ( а не 10 л/с) ово
је настала нека грешка код преписивања текстова.
За циркулациону пумпу би требала да се задовољи радна тачкаод 0,3 л/с са Напором од 4 м.
Снага пумпе је 0,21 кW, а номинални број обртаја је 2550 1/мин. Једна од задовољавајућих је и
Wило-ТОП-З 25/6 3~ ПН 10 или одговарајућа.

Комисија за јавне набавке

