Додатне информације-појашњење, конкурсне
документације за јавну набавку радова мале
вредности, број 02/13 – радови на реконструкцији
и доградњи дома МЗ „25. МАЈ“ Смедерево – 1 фаза градње

У вези са додатним информацијама-појашњењем конкурсне документације, за јавну набавку радова
мале вредности, број 02/13 – радови на реконструкцији и доградњи дома МЗ „25. МАЈ“ Смедерево – 1 фаза
градње, комисија за предметну јавну набавку доставља додатне информације-појашњење конкурсне
документације у делу Tехничке спецификације и то:
1. Каква је конструкција и да ли је у питању неки преградни зид или део конструкције на
крову - код позиције 4.1., предмера, страна 5/41., конкурсне документације – ТЕХНИЧКА
СПЕЦИФИКАЦИЈА (ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА УНУТРАШЊЕ ГРАЂЕВИНСКОЗАНАТСКЕ РАДОВЕ НА САЛИ И ЗАБАВИШТУ МЗ ,,25. МАЈ" - 1. фаза:
Одговор комисије за јавну набавку:
Ова позиција радова поткрепљена је комплетним пројектом на који постоји грађевинска дозвола.
Све што је нејасно у опису дозвољено је и упутно да се погледа у пројекту који постоји код
Инвеститора, а то је МЗ 25. Мај. За такве радове је немогуће све изрећи текстуално већ се унапред
зна да Понуђач ако то сматра може да погледа у пројекту. То се иначе препоручује при сваком
тендеру-увид у документацију.
2. Код позиција број 10.1, керамичарски радови, описом је прописано" ПО ИЗБОРУ ПРОЈЕКТАНТА",
за позицију 10.2., као и код позиције број 11.2 ламинат - страна 7/41., конкурсне документације –
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА УНУТРАШЊЕ
ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКЕ РАДОВЕ НА САЛИ И ЗАБАВИШТУ МЗ ,,25. МАЈ" - 1. фаза.
Одговор комисије за јавну набавку:
За позиције 10.1., 10.2., Избору Пројектанта се углавном односи на боју или текстуру јер
Пројектант има ауторско право на усвојени пројекат. Пошто за те позиције одлучује у тиму,
Инвеститор са Пројектантом, сигурно неће бити прихваћена висока цена. Зато постоји и
расписивање тендера како би се одабрала најповољнија понуда која задовољава захтеве Инвеститора
и пројектну документацију као изворну информацију.
Све што је наведено у образложењу за позиције 10.1. и 10.2. важи и за ову позицију позиције 11.2.

