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На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку број 404-41/2019-IV – ''РЕКОНСТРУКЦИЈА
И САНАЦИЈА ЗАДРУЖНОГ ДОМА У ДЕЛИБЛАТУ – II ФАЗА“, на питања постављена од стране
потенцијалног понуђача, даје одговоре:

ПИТАЊА
У конкурсној документацији у Предмеру радова на реконструкцији крова за позицију 7.
Постављање ОСБ плоча преко дрвених рогова укуцавањем и позицију 8. Постављање
паропропусне фолије количине по 75 м2.
1. Да ли се под позицијама подразумева и набавка ОСБ плоча и фолије или само уградња?
2. Ако је потребна и набавка које је дебљине ОСБ плоча која се уграђује?
3. Да ли можете да објавите шеме за алуминарију?
4. У вези одговора да понуђач треба да упише и једниничне цене посебно за сваку ставку и за
укупно. Како да дамо јединичне цене за сваку ставку посебно и за укупно, у том случају доћи
ће дод дуплирања вредности радова када се количине помноже са једниничним ценама?
Цене би требало да се упишу или само за сваку ставку посебно или само за укупно.

ОДГОВОРИ
1. Под позицијом 7. и позицијом 8. подразумева се и набавка и уградња ОСБ плоча и фолије.
2. Дебљина ОСБ плоча које се набављају и уграђују је 15 mm.
3. Сви заинтересовани понуђачи могу да изврше увид у Пројекат сваког радног дана у
времену од 08,00 до 14,00 часова, у Општинској управи Ковин, ул. ЈНА бр. 5, канцеларија
број 49, особа за контакт Љубомир Ђорђевић, мобилни 064/864-16-26.
4. За наведене позиције (01-01; 01-05; 01-07; 01-09; 02-03; 06-01; 06-03; 09-01; 09-02; 09-05;
10-01) цене треба да се упишу само за укупно.
У складу са одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС,
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) одговор се у року од три дана од дана пријема захтева објављује
на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

1.

Љубомир Ђорђевић, члан __________________________________

2.

Стојанка Тасић, зам. члана __________________________________

3. Верица Торлаковић Николић, члан ___________________________

