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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012,
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Одговор на захтев за додатним информацијама
и појашњењима конкурсне документације
Питање 1. :
PITANJE BR. 1. U predmeru radova u konkursnoj dokumentaciji pod rednim
brojem 5, navedeno je sledeće; "Nabavka i oblaganje fasadnih venaca
ukrasnim maskama od specijalnih belih elemenata od poliestera,
pričvršćivanjem na čelične nosače maski, sa potrebnim priborom za
kačenje".
S obzirom na navedeno, i da Vam se obraćamo pet i više dana pre datuma
odredjenog u konkursnoj dokumentaciji kao krajnjeg roka za dostavljaje
ponuda Naručiocu, molimo Vas da nam dostavite tehničke crteže /
detalje ukrasne maske, kao i tehničke detalje načina kačenja na
čelične profile.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Наручилац не поседује техничке цртеже/ детаље украсне маске и техничке
детаље качења на челичне профиле, обзиром да се ради све према постојећем
стању, што пише и у предмеру радова.
Питање 2.:
PITANJE BR. 2. S obzirom da smo obilaskom lokacije uvideli da predmetne
ukrasne maske navedene u predmeru radova konkursne dokumentacije pod
brojem 5 nemaju tehničku opravdanost da budu isključivo
svetlopropustljive, niti termoizolacione, s obzirom da su i u opisu
pozicije i opisane kao ukrasne maske, molimo Naručioca da nam odgovori
da li je prihvatljivo na poziciji br. 5 ponuditi ukrasne maske od
eloksiranog lima u boji, polikarbonata ili panela debljine od 4 cm do 6
cm, s obzirom da su navedeni ekvivalentni materijali za ukrasne maske
tehnički odgovarajući za ukrasne maske, sa kojima se iste u praksi i
najčešće izradjuju kada se montiraju na objekat isključivo kao
ukrasne maske, a ne kao svetlopropustljive maske.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

У спецификацији не пише да се траже светлопропустљиве нити термоизоловане .
Прихватљиво је да маске буду од елоксираног лима у боји постојећих маски.

Питање 3.:
PITANJE BR. 3. Molimo Naručioca, ukoliko ukrasne maske navedene u
predmeru radova konkursne dokumentacije pod brojem 5 moraju, iz
tehnički opravdanih razloga, da budu svetlopropustljive, da sa
tehničkim detaljima obrazloži na kojim delovima objekta je potrebna
svetloporpustljivost i u tom slučaju da izvrši izmenu konkursne
dokumentacije i u opisu pozicije ukrasnih maski navede da je potrebno da
maske budu svetlopropustljive, s obzirom da sada ne stoji takva
tehnička karakteristika u opisu predmetne pozicije ukrasnih maski.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

У спецификацији не пише да се траже светлопропустљиве нити термоизоловане
маске.
Питање 4.:
PITANJE BR. 4. S obzirom da smo uvideli da je na strani br. 5 konkursne
dokumentacije navedena mail adresa kontakt osobe za ovu javnu nabavku;
jelena.bajić@kikinda.OR.rs, koja nije ispravna (predpostavljamo da je
ispravna mail adresa jelena.bajić@kikinda.ORG.rs), jer svi mailovi nam
se vraćaju poslati na ovu mail adresu, molimo Naručioca da izmeni mail
adresu koja je navedena u konkursnoj dokumentaciji i da navede ispravnu
mail adresu na koju je moguće poslati elektronsku poštu, kako bi
potencijalni ponudjači bili sigurni da svoje zahteve za dodatna
pojašnjenja Naručiocu šalju elektronskim putem na ispravnu mail
adresu, a ne da predpostavljaju koja je ispravna mail adresa i da pod
takvom predpostavkom šalju zahteve za dodatna pojašnjenja Naručiocu,
tj. na mail adresu koja nije decidno navedena u konkursnoj dokumentaciji
predmetne javne nabavke.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Поред наведене е –маил адресе, наведена је и е -маил адреса јавних набавки.
Такође, наведен је и број телефона контакт особе за обилазак локације(на
страни , којој сте се морали најавити два дана пре обиласка локације, што нисте
учинили.
Страна 20 од 75:“ ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И ИЗВРШИ УВИД У ТЕХНИЧКУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Обилазак локације: Понуђач је има могућност да пре израде понуде, изврши детаљан обилазак
свих објеката и локација које су предмет јавне набавке .О обиласку свих објеката и локација понуђач
ће попунити одговарајућу Потврду коју је може да приложи уз тендерску документацију (образац
потврде је у прилогу документације). Контакт особа за информације Јелена Бајић Иветић, контакт
телефон: 0230/410-152. Понуђачи који су заинтересовани за обилазак морају се минимум два
дана раније од предвиђених термина за обилазак, најавити наручиоцу путем е-маил-а на мејл:
javne.nabavke@kikinda.org.rs
Обилазак локација се препоручује понуђачима како би могао да се сагледа обим посла,
специфичност сваког објекта и специфичност окружења.“
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