На основу члана 63 став2 Закона о јавним набавкама(,,Службени гласник РС“бр
124/12,68/15)Комисија за јавну набавку Републичке дирекције за имовину Републике
Србије, доставља заинтересованим понуђачима за ,,,Адаптација и реконструкција Кур
салона у Бањи Ковиљачи ЈН 5/18“ следеће:
Питање од стране потенцијалног понуђача:
Pitanje 1:
Molimo Vas da u delu predmera Đ - TEHNOLOŠKA OPREMA (V - KUHINJA - DEO PRANJE RUKU I
DEO
PRIPREMANJE POVRĆA) unesete količine.
Pitanje 2:
30.03.2018. godine na naše postavljeno pitanje vezano za zapreminsku težinu kamene vune po
pozicijama od V.13 do V.21 dobili smo odgovor da je zapreminska težina 50 kg / m3. Molimo
Vas da
razmotrite datu zašreminsku težinu jer ne može da bude ista za kamenu vunu koja se koristi u
tavanskom prostoru i u podovima.
Pitanje 3:
30.03.2018. godine na naše postavljeno pitanje vezano za razvijenu širinu limova za sve pozicje
limarskih radova dali ste odgovor da ponudu treba dati prema datom opisu. Kako u datim
opisima
nije data osnovna stvar za forimranja cena (i izvođenje radova) R.Š. (razvijena širina) molimo
Vas da ponovo kontaktirate projektanta radova da vam dostavi ovu ključnu informaciju.
ОДГОВОРИ:
1.Количине у делу предмера Ђ- Технолошка опрема (V-Кухиња – део прања руку и део
припремање поврћа) су следеће:
Кухиња:
Поз. 2- ком 1
Поз. 3 – ком 1
Поз. 4. – ком 1
Поз. 5. – ком 1
Поз. 6. – ком 1
Припрема поврћа
Поз. 16 – ком1
Поз. 17- ком 1
2.Камена вуна која је предвиђена у поду мора бити тврда пресована и прихватљива су сви
типови доступни на нашем тржишту иу дебљини предвиђене у спецификацији.
Камена вуна предвиђена за уградњу у плафону прихватљива је било која врста у наведеној
дебљини.

3.
1. Солбанци просечне развијене ширине 40 цм

2. Симсови просечне развијене ширине 60 цм
3. Лучни симс просечне развијене ширине 60 цм
4. Окапнице просечне развијене ширине 30 цм

