Наручилац: Општина Мионица, Адреса: Војводе Мишића 30, 14242 Мионица
На основу чл.63.ст.2.и 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“,бр124/2012,14/2015 и 68/2015),Комисија за спровођење јавне набавке
даје:
ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БРОЈ 404-25/2017- завршетак радова на изградњи спортске хале у Мионици.

ПИТАЊЕ БР 4. од 28.04.2017.године
Питање бр.1:
Молимо Вас да нам хитно доставите шеме за браварију елоксирани АЛ и
црну браварију укључујући и ПП врата
Питање бр.2:
Која је дебљина минералне вуне у поз. 8.5. Изолатерских радова
Питање бр.3:
Чему служи позиција 1.7. на страни 37 где је јединица мере паушално а
количина 1 на основу овако дате јединице мере и количине не може да се да цена.
Ова позиција је очигледно непотребна јер у позицији 6.1. на страни 40 дат је исти
опис са одговарајућом јединицом мере и тачном количином. Молимо Вас да
проверите да ли је и позиција 6.1. вишак обзиром на постојање позиције 6.3.
Питање бр.4:
За поз. 1.8. на страни 37 молимо Вас да за јединицу мере упиштете м2 и
дате тачну количину јер цена не може да се формира паушално.
Питање бр.5:
Молимо Вас да нам доставите детаљ лантерне поз. 10.21.
Питање бр.6:
Молимо Вас да нам доставите спецификацију челичне конструкције за поз.
6.3. Ово нам је потребно због противпожарног бојења кострукције.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 4.
Одговор на Питање бр.1:
У изменама и допунама конкурсне документације број 2 од 28.04.
2017.године дате су шеме за браварију елоксирани АЛ и црну браварију укључујући

и ПП врата које су објављене на Порталу јавних набавки и на сајту Општине
Мионица.
Одговор на Питање бр.2:
Дебљина минералне вуне је 12 цм.
Одговор на Питање бр.3:
Позиција 1.7 је вишак и биће брисана у Изменама и допунама конкурсне
документације
Позиција 6.1 на страни 40 се односи на конструкцију која није покривена.
Позиција 6.3 односи се на кровну челичну конструкцију изнад саме дворане
и клима коморе, ове просторије немају плафоне тако да је конструкција отворена.
Одговор на Питање бр.4:
За позицију 1.8 на страни 37 Површина скидања графита је 697м2. У
изменама и допунама конкурсне документације ће бити унето.
Одговор на Питање бр.5:
Детаљ лантерне позиција 10.21 је у наставку текста одговора на питања.
Одговор на Питање бр.6:
Спецификација челичне конструкције не постоји. Конструкција је изведена ,а
пројектна документација је уништена. Може се прегледати на лицу места.

У Мионици, 03.05.2017.год.
Бр.404-25/2017-4

Комисија за јавне набаке

