РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ
И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Комисија за јавну набавку ОП-3/2018
Број: XXV-404-4/18-5
Дана: 03. априла 2018. године
Шифра: ОП-3/2018
Нови Сад
Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 1
у поступку јавне набавке радова – радови на реконструкцији објекта у
Војвођанских бригада 17, шифра: ОП-3/2018
Наручилац је од заинтересованог лица, путем е-маила, примио Захтев за
додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну набавку
радова – радови на реконструкцији објекта у Војвођанских бригада 17, шифра: ОП3/2018, у оквиру којих су тражена следећа појашњења:
Питање: „Позиција: IV/4.4 Набавка и монтажа клизних врата која су са једне
стране огледало. Испуна је од фурнираног медијапана. Оквирна димензија 77x210cm.
Димензије проверити на лицу места. Обрачун по комаду комад 1.
Стање на лицу места је:
На месту клизних врата од канцеларије су клизна врата од кухиње која улазе у
простор отварања врата од канцеларије. Могу да се израде клизна врата са два клизна
крила свако на својој шини у широком раму где би једна врата имала додатну маску као
„старија“ штo потразумева већу цену, или да се ураде једна редовна заокретна врата, са
отварањем у канцеларију, а да се постојећи прекидач светла из канцеларије пребаци на
другу страну врата.
Молим Вас за решење шта да се узме у понуду?“
На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку
сачинила је дана 03.04.2018. године, додатне информације/појашњења, како следи:
Одговор: Наше решење клизних врата између ходника и трпезарије
(канцеларија) је следеће:
Уграђују се једнокрилна клизна врата која се налазе у трпезарији (канцеларији) у
свему према опису датом у конкурсној документацији, са унутрашње стране трпезарије
(огледало на страни трпезарије), померање крила према прозорима на фасади.
Изместити прекидач за светло на адекватно најближе место на зиду.

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављује на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
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