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Н О В И Б Е Ч Е Ј

Нарицилац је дана 25.06.2019. примио захтев за појашњењем конкурсне документације
Набавка радова Изградња музејског објекта са пратећим садржајем ЈН број IV 04-404-
21/2019

Питање 1:
molimo da nam pružite dodatne informacije vezane za javnu nabavku broj IV 04-404-15/2019 –
Izgradnja muzejskog objekta sa pretećim sadržajem.

Naručilac je u Obrascu ponude i strukture cene, u okviru fasaderskih radova, pozicija 13-01 naveo:

13-01 Nabavka, krojenje i postavljenje fasadnih ploča od fiber
cementa (vlaknastog cementa-eternita) d-8mcm, obrada linearnom
teksturom ( LINEA). Ploče za montažu se kroje iz ploča dim 250x122cm.
Montaža elemenata od eternita izvodi se na metalnoj (aluminijumskoj)
potkonstrukciji koja se kači za zid od opeke. Obračun po m² fasade
zajedno sa
potkonstrukcijom. m² 63,95

Pozicijom 13-01 se predviđa postavljanje fasadnih ploča u površini 63,95 m². Uvidom u projekat, gde je
dužina zida oko 61 m i visina 5,5 m zaključuje se da je stvarna površna zida koji se oblaže fasadnim
pločama znatno veća nego što je predviđena pozicijom 13-01 predmera radova (63,95 m²). Isto se može
zaključiti i na osnovu pozicije 08-04 izolaterskih radova, gde je predviđeno postavljanje termoizolacije u
ventilisanoj fasadi u površini 255,81 m²:

08-04 Nabavka materijala i postavljanje termoizolacije u
ventilisanoj fasadi, između nosača potkonstrukcije, pločama kamene
vune d = 12cm ispod podova na tlu. Obračun po m². m² 255,81

Molimo Naručioca da izvrši proveru i uskladi količinu na poziciji za fasadu od fiber cementnih ploča (13-
01).

ОДГОВОР 1:

На страни број 36, Конкурсне документације- Код Обрасца понуде поткрала се техничка грешка.
Код Фасадерских радова Позиција 13-01 треба да гласи:

„13-01 Nabavka, krojenje i postavljenje fasadnih ploča od fiber

cementa (vlaknastog cementa-eternita) d-8mcm, obrada linearnom



teksturom ( LINEA). Ploče za montažu se kroje iz ploča dim 250x122cm.

Montaža elemenata od eternita izvodi se na metalnoj (aluminijumskoj)

potkonstrukciji koja se kači za zid od opeke. Obračun po m² fasade

zajedno sa potkonstrukcijom. m² 255,81 „

Одговор на питање и пречишћен текст конкурсне документације биће објављена на сајту
наручиоца и на Порталу јавних набавки.

Наручилац неће одлагати рок за подношење понуда.

У Новом Бечеју
Дана 28.06.2019. Комисија


