РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
Комисија за јавну набавку у отвореном поступку
Број ЈНВВ: IV 04-404-25/2015
Датум: 23.11.2015. год.
НОВИ БЕЧЕЈ
Жарка Зрењанина бр. 8.

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку
радова на изградњи објеката фекалне канализације у Новом Бечеју, према предмеру
радова и техничким карактеристикама набавке, ЈНВВ број IV 04-404-25/2015 од
26.10.2015. године - Tреће појашњење конкурсне документације
Комисија за јавну набавку радова на изградњи објеката фекалне канализације у Новом Бечеју, према
предмеру радова и техничким карактеристикама набавке, ЈНВВ број IV 04-404-25/2015, је дана 20.11.
2015. године примила нови захтев заинтересованог лица, потенцијалног понуђача, за додатним
информацијама или појашњењима Конкурсне документације за наведену набавку, са питањем следеће
садржине:
Питање: „Да ли се позиција довођења у првобитно стање пресеченог коловоза у позицији
-

улица Чика Љубина крак 1, позиција 3 - 29 m понавља у позицији 14. код исте улице,
крак 2, позиција 3б – 38 m и поправка коловоза позиција 14 (38 m2),
крак 3, позиција 3б – 12 m и поправка коловоза позиција 14 (12 m2),
крак 4, позиција 3б – 72 и поправка коловоза позиција 14 (72 m2) 15,
улица Н.фронта од ул. З. Јовине до Његошеве – позиција 3в - 24 m и позиција 15 – 24 m2,
улица Његошева од ул. ЈНА до П. Шандора – позиција 3в - 41 m и позиција 14 – 41 m2 и
улица Његошева од ЈНА до Н. Фронта – позиција коловоз 3в - 36 m и позиција 12 – поправка
коловозне конструкције 36 m.“

Одговор на питање: Довођење у првобитно стање пресеченог коловоза у предмерима за све наведене
улице, на наведеним позицијама 3, 3б и 3в се односе на рушење, док се поправка коловозне
конструкције (поправка коловоза) на позицијама 12, 14 и 15 односе на крпљење, односно позиције 3,
3б и 3в СЕ НЕ ПОНАВЉАЈУ у позицијама 12, 14 и 15.
Наведено појашњење предметне Конкурсне документације, Наручилац ће објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Председник Комисије:
_______________________
Милица Нешић

