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ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку радова на адаптацији куглане у
Новом Бечеју, број IV 04-404-20/2015 од 03.07.2015. године
Комисија за јавну набавку радова на адаптацији куглане у Новом Бечеју, обликоване у 3 (три) посебне
истоврсне целине (партије), према предмеру радова, техничком опису и техничким карактеристикама
набавке, која се спроводи у отвореном поступку, ЈНВВ број IV 04-404-20/2015, је дана 30.07.2015.
примила захтев потенцијалног понуђача за појашњењем Конкурсне документације за наведену
набавку, следеће садржине:
Потенцијални понуђач констатује да је:
„Предмером и предрачуном радова VII СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ у позицији сте навели: Израда
спуштеног плафона са челичном подконструкцијом и облагање противпожарним гипс картонским
плочама ГКФ 12,5 мм, систем Кнауф Д 112 или одговарајуће. Разред ватроотпорне заштите Ф 60, само
са доње стране. Двоструку подконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила
ЦД 60/27 мм причвршћеним висилицама за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по
пројекту и упутству производјача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству
пројектанта. У цену улази и радна скела.
Обрачун по
м2 постављене површине.
плоче ГКФ, 2x12,5 мм, разред Ф 60
Обрачун по м²,
и поставља:
Питање 1: Да ли се од произвођача система Захтева да по уградњи изда атеста о ватроотпорности Ф 60?
Питање 2: Ако се од произвођача захтева издавање атеста о ватроотпорности на Ф 60 опис да иду 2
ГКФ плоче 2 2x12,5 не задовољава тражени степен ватроотпорности,па с тим у вези нам одговорите да
ли је позицијом предвиђено постављање 2 ватроотпорне плоче ГКФ, 2x12,5 мм или испуњава система
ватроотпорнос ф60 (систем подразумева много више услова од 2 ГКФ плоче)“.
Одговор: На основу Вашег захтева за појашњење конкурсне документације за јавну набавку радова на
адаптацији куглане у Новом Бечеју, број IV 04-404-20/2015, обавештавамо Вас да је у Конкурсној
документацији за предметну набавку, у предмеру радова и у обрасцу понуде, под VII
СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ у позицији 1. тачно наведено да се постављају две плоче односно
„-плоче ГКФ, 2х12,5мм, разред Ф60“.
У складу са правилима струке и закона којим се уређује планирање и изградња, предвиђено је
достављање доказа којим се утврђује квалитет уграђеног материјала, што би у овом конкретном случају
био Атест произвођача. Такође Вас обавештавамо да, приликом прибављања сагласности на пројектну
документацију, надлежна инспекција није прописала додатне посебне услове везане за заштиту од
пожара, које би морале да се испоштују приликом извођења ових радова.

Наведено појашњење предметне Конкурсне документације, Наручилац ће поставити на Портал ЈН и
интернет страници Наручиоца.
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