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Општинска управа општине Аранђеловац 101486788

Венац Слободе бр.10

34300 Аранђеловац

Србија

Последњи одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама

Предмет набавке: Радови на санацији објекта Старо Здање

Референтни број: ЈН 42/22

Текст захтева Одговор - појашњење

Молимо да објавите пројектну документацију Врши се допуна конкурсне документације. Одговор се 
налази у документу Технички опис.

Поштовани,

Молим да на порталу поставите техничку 
документацију (опис, цртеже итд.)?!

Хвала.

Врши се допуна конкурсне документације. Одговор се 
налази у документу Технички опис.

Поштовани,

 Молим да на порталу поставите сву потребну техничку 
документацију у вези са овом јавном набавком (опис, 
цртеже итд.)?!

 Хвала.

Врши се допуна конкурсне документације. Одговор се 
налази у документу Технички опис.

Поштовани,

Питања у вези крова:

1. Димензије основе кровне конструкције по 
хоризонтали?

1. Димензије основе кровне конструкције по 
хоризонтали су 12х16+8х2, односно укупна површина 
је 208м2.

2. Нагиб кровне равни је 20 степени.
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2. Нагиб кровне равни у степенима?

3. Пошто је једноводни кров на којој страни је калкан, 
и да ли се калкан такође затвара ОСБ таблама и 
кондором?

4. Шта је са лименим кровом који иде у наставку овог 
изгорелог крова?

5. Греде каратавана такође нагореле,нема их у 
описима позиције, шта са њима?

хвала...

3. Калкан је на зиду ка парку. Потребно је искористити 
постојеће зидове, а надвишење којим се постиже 
тражени пад затворити ОСБ таблама и кондором.

4. Све изгореле и оштећене делове кровне 
конструкције потребно је заменити.

5. Све што је оштећено и склоно паду потребно је 
заменити. Позицијом бр.5 у предмеру су обухваћени 
ови радови.

Поштовани,

У обрасцу структуре цена у вези позиције 2 . Питање: 
На који се шут односи овај опис, да ли само шут на 
нагорелом таванском простору или?

Позиција бр. 2 структуре цене се односи на шут у 
просторијама испод изгорелог дела крова.

Поштовани,

Да ли се нова кровна конструкција изводи до крова где 
се налази стари покривни лим?

Тј. да ли нови једноводни кров обухвата само 
површину старог двоводног крова?

Нови једноводни кров обухвата површину старог 
двоводног крова, али квадратуром од 208м2 
обухваћен је и део лименог крова.

Пречишћени текст свих одговора на захтеве за појашњењењима или додатним 
информацијама

Текст захтева Одговор - појашњење

Молимо да објавите пројектну документацију Врши се допуна конкурсне документације. Одговор се 
налази у документу Технички опис.

Поштовани,Када можемо доћи у обилазак?Поздрав
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Обилазак објекта можете извршити 15.11.2022. у 11 
часова.

Поштовани,  узимајући у обзир врсту и обим радова 
сматрамо да може бити прихваћена и лиценца 400 па 
вас молимо да у складу са тим измените тендерску 
документацију. 

Прихваћен је захтев привредног субјекта и извршена 
је измена критеријума за квалитативни избор  у делу 
2. Технички и стручни капацитет тако што је додато 
техничко лице са лиценцом број 400.

Поштовани,

Да ли прихватате за предметну јавну набавку лиценцу 
одговорог извођача радова 414.

Прихваћен је захтев привредног субјекта и извршиће 
се измена критеријума за квалитативни избор  у делу 
2. Технички и стручни капацитет тако што ће бити 
додато техничко лице са лиценцом број 414.

Поштовани,

 

Молимо Вас да нам омогућите обилазак локације за 
извођење радова и да нам јавите термин када је то 
могуће учинити.

 

Хвала.

Обилазак објекта можете извршити 18.11.2022. у 11 
часова. Представник пословног субјекта је у обавези 
да том приликом достави овлашћење на адресу: 
Кнеза Михаила 108, Аранђеловац. Особа за контакт: 
Немања Петронијевић (тел: 034/725-230).

Поштовани,

У вези са условом: Техничка лица или тела - извођење 
радова, траже се одговарајуће лиценце. Питање : Да 
ли понуђач лиценцом 800 може да учествује у овој 
јавној набаци?

Унапред захвалан!

Није прихваћен захтев привредног субјекта зато што 
бруто површина објекта износи преко 2000м2.

Поштовани, Врши се допуна конкурсне документације. Одговор се 
налази у документу Технички опис.
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Молим да на порталу поставите техничку 
документацију (опис, цртеже итд.)?!

Хвала.

Поштовани,

 Молим да на порталу поставите сву потребну 
техничку документацију у вези са овом јавном 
набавком (опис, цртеже итд.)?!

 Хвала.

Врши се допуна конкурсне документације. Одговор се 
налази у документу Технички опис.

Поштовани,

Да ли сутра и у колико часова можемо доћи у 
обилазак? 

Хвала.

Обилазак објекта можете извршити 30.11.2022. у 9 
часова. Представник пословног субјекта је у обавези 
да том приликом достави овлашћење на адресу: 
Кнеза Михаила 108, Аранђеловац. Особа за контакт: 
Немања Петронијевић (тел: 034/725-230).

Поштовани,

Питања у вези крова:

1. Димензије основе кровне конструкције по 
хоризонтали?

2. Нагиб кровне равни у степенима?

3. Пошто је једноводни кров на којој страни је калкан, 
и да ли се калкан такође затвара ОСБ таблама и 
кондором?

4. Шта је са лименим кровом који иде у наставку овог 
изгорелог крова?

5. Греде каратавана такође нагореле,нема их у 
описима позиције, шта са њима?

хвала...

1. Димензије основе кровне конструкције по 
хоризонтали су 12х16+8х2, односно укупна површина 
је 208м2.

2. Нагиб кровне равни је 20 степени.

3. Калкан је на зиду ка парку. Потребно је 
искористити постојеће зидове, а надвишење којим се 
постиже тражени пад затворити ОСБ таблама и 
кондором.

4. Све изгореле и оштећене делове кровне 
конструкције потребно је заменити.

5. Све што је оштећено и склоно паду потребно је 
заменити. Позицијом бр.5 у предмеру су обухваћени 
ови радови.
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Поштовани,

У обрасцу структуре цена у вези позиције 2 . Питање: 
На који се шут односи овај опис, да ли само шут на 
нагорелом таванском простору или?

Позиција бр. 2 структуре цене се односи на шут у 
просторијама испод изгорелог дела крова.

Поштовани,

Да ли се нова кровна конструкција изводи до крова 
где се налази стари покривни лим?

Тј. да ли нови једноводни кров обухвата само 
површину старог двоводног крова?

Нови једноводни кров обухвата површину старог 
двоводног крова, али квадратуром од 208м2 
обухваћен је и део лименог крова.


