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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1
ЈАВНА НАБАВКА БР. 7/2015 – Уређење Брда мира - II фаза
- отворени поступак –

Питање:
„Kao zainteresovano lice u postupku JN br.7/2015 (Uređenje Brda mira –II faza) a radi
pojašnjenja kokursne dokumentacije molimo da nam pojasnite sledeće:
-Na strani 5 konkursne dokumentacije (predračun građevinskih radova ) pozicija 03.06.
glasi:
Izrada zastora od granitne kocke 10/10/10 cm na pozicijama glavne staze i platoa oko
spomenika.Kocku polagati u sloj suvog cementnog maltera ,zasuti istom mešavinom peska i
cementa razmere 1:2 očistiti površinu i fuge do dubine cca 1cm i zaliti vodom.
Pozicija podrazumeva transport rad nabavku dodatnog materijala ukoliko je stara kocka
neupotrebljiva i vezni materijal kao i pretresanje,nabijanje i nivelisanje stare podloge.
Prikazana količina se odnosi na ukupnu površinu koja se tretira.
Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. M2 1.035,60
Pitanje 1: Radi formiranja objektivne jedinične cene za poziciju 03.06. koji je deo ili
procenat nove granitne kocke (nabavka dodatnog materijala) koja treba da se nabavi i
ugradiu odnosu na ukupnu količinu od M2 1.035,60 (npr. od 10%,............50%)?
Pitanje 2: Radi formiranja objektivne jedinične cene za poziciju 03.07.(izrada zastora
od granitnih ploča dimenzija 20/20/5cm i 40/40/5cm) dali se radi o nabavci i ugradnji
100% novih (M2 214,90) ploča ili će se koristiti prilikom izrade platoa deo skinutih
kamenih bočnih i poklopnih ploča iz (pozicija 01.03.) ?“
Одговор пројектанта гласи:

Подсетимо, наручилац је у конкурсној документацији за ЈН 7/2015 утврдио да пре
давања понуде понуђач је обавезан да изврши увид у пројектну документацију и
локацију где се изводи друга фаза радова, као и да изврши процену стања постојеће
коцке која се односи на позиције из предмера архитектонско – грађевинских радова.
Потврда о прегледу пројектне документације и посете локацији оверена од понуђача и
представника наручиоца је обавезан део понуде (погледати образац XV конкурсне
документације).
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