Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број: 03/938
Датум: 24.03.2016 године.
На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 09-1/2016 “Радови на хитним интервенцијама
водовода и канализације“:
Питање заинтересованог лица бр1:
Питање 1: У РЕКАПИТУЛАЦИЈИ, стр.23 КД, под редним бројем 3 наводите РАЗНИ
РАДОВИ. С обзиром на то да у СПЕЦИФИКАЦИЈИ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ, стр 20 до
22 не постоји део означен као РАЗНИ РАДОВИ занима нас да ли је посреди грешка или
постоји део конкурсне документације који ми немамо?
Питање 2: На страни 20 КД, постоји део који носи назив ПРОФИЛ РЕВИЗИЈА, с обзиром
на то да се РЕВИЗИЈА (односно РЕВИЗИОНА ЦЕВ) означава са нпр. Ø70 или Ø110,
односно промер цеви Ø и једна мера а не две мере ( како ви наводите нпр. Ø70/50) да ли се
сигурно мисли на РЕВИЗИЈУ или је можда у питању РЕДУКЦИЈА као фазонски комад
која носи ознаке тог типа који ви наводите?
Питање 3: На страни 21 КД, под редним бројем 2 - РАДОВИ НА ЗАМЕНИ
ВОДОВОДНИХ ЦЕВИ - нисте навели које су цеви у питању, односно да ли су у питању
ПВЦ водоводне цеви, ОКИТЕН водоводне цеви или ПОЦИНКОВАНЕ водоводне цеви?
Питање 4: На страни 22 КД, нисте навели који је промер фитинга (пропусни вентил,
колено, редукција, тештик, муф). То нам је неопходно ради прецизније припреме понуде
јер сваку цев у зависности од промера прати фитинг одговарајућег промера. Молимо Вас
за појашњење?
Број: 03/938-2
Датум: 24.03.2016 године.
Питање заинтересованог лица бр2:
Лиценца за грађевинске радове 400 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 или 418

Zašto licenca 410 nije uzeta u obzir kada ona pokriva istovrsne radove kao i licenca 411?
napomena : licenca 410 je kompletnija od 411 jer pokriva i one radove koji se odnose na
vodovod i kanalizaciju a koje ne pokriva licenca 411
Opis licenci koji je preuzet sa sajta Inženjerske komore Srbije:
410-odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko zanatskih radova na
objektima visokogradnje , niskogradnje i hidrogradnje
411--odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko zanatskih radova na
objektima visokogradnje

Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број:03/938-3
Датум: 24.03.2016 године.
На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 09-1/2016 “Радови на хитним интервенцијама
водовода и канализације“:

Одговор заинтересованом лицу бр.1:
1) У питању је техничка грешка и треба избрисати део означен каo РАЗНИ РАДОВИ.
2) Уместо ПРОФИЛ РЕВИЗИЈА треба да стоји ПРОФИЛ РЕДУКЦИЈА.
3) Ознака цеви у конкурсној документацији показује да се ради о ПВЦ цевима.
4) Промер је 2 цола као у ставци изнад.
Одговор заинтересованом лицу бр.2:

1) Прихвата се и лиценца бр.410.

Комисија за ЈН 09-1/2016

