РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПРОКУПЉЕ
Градска управа
18400 Прокупље-Таткова 2.
На основу чл.63 став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и
68/2015) Комисија за јавну набавку даје следећи одговор понуђачима, поводом захтева од
15.01.2020. год, примљено код наручиоца путем електронске поште, за јаву набавку бр. ЈН Р1.3.11/401-58/19-04 – ,,Радови на реконструкцији, санацији и адаптацији објекта ,,Гимназија'' у
Прокупљу''
Питање 1: На страни 129/218, Конкурсне документације у делу предмера Г3.1
СТОЛАРСКИ РАДОВИ, навели сте "Набавка материјала и израда столарије-врата од
ламелиране суве чамове грађе у свему према детаљима постојећих са дрвеним штоком.
Спајање чеповањем туткалисањем и закивцима. По завршеној изради извршити
импрегнацију ланеним уљем а потом уљаном бојом и лакирати завршно два пута у тону
по одобрењу надзора. Отварање и оков морају да одговарају постојећим. Плаћа се по
отвору комплет са уградњом,дрвеним оквиром и прагом." , где сте навели димензије за
приземље, први и други спрат.
ПИТАЊЕ: Да ли је опис адекватан у делу позиције који се односи на ПРВИ и ДРУГИ
СПРАТ, где сте навели "Набавка и уградња противпожарних једнокрилних врата
са сертификатом ватроотпорности 60мин."?
ОДГОВОР: Опис дат конкурсном документацијом за наведену позицију
„Набавка материјала и израда столарије-врата од ламелиране суве чамове грађе у свему према
детаљима постојећих са дрвеним штоком. Спајање чеповањем туткалисањем и закивцима. По
завршеној изради извршити импрегнацију ланеним уљем а потом уљаном бојом и лакирати
завршно два пута у тону по одобрењу надзора. Отварање и оков морају да одговарају
постојећим. Плаћа се по отвору комплет са уградњом,дрвеним оквиром и прагом“ односи се
на позиције столарије:
ПРИЗЕМЉЕ
ознака Б.............140/220
ознака Ц.............75+2X75+75/220+120
ознака Ф............150/220
ознака Г.............100/220
ознака И...........110/220
ознака Д...........80/220
ознака Х...........70/220

ком
ком
ком
ком
ком
ком

10,00
3,00
2,00
4,00
8,00
9,00

ПРВИ СРПАТ
ознака Ф............150/220
ознака Б.............130/220
ознака Ц*...2X96+2X80+2X96,5/220+120+2X75+75/220+120
ознака Г.............100/220
ознака И...........110/220
ознака Д...........80/220

ком
ком
ком
ком
ком

1,00
1,00
1,00
1,00
8,00

ДРУГИ СПРАТ
ознака Б.............130/220
ознака Ц*...2X96+2X80+2X96,5/220+120+2X75+75/220+120
ознака И...........110/220
ознака Г.............100/220
ознака Д...........80/220
ознака Х...........70/220

ком
ком
ком
ком
ком

1,00
1,00
10,00
1,00
2,00

Опис противпожарних врата посматрати у складу са шемом столарије.

Комисија за јавну набавку

