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ПРЕДМЕТ:  ОДГОВОР  НА  ПОСТАВЉЕНА  ПИТАЊА  У  ВЕЗИ  ЈН  БР.  1.3.31/2017
ПОСТАВЉАЊЕ ИНФО ТАБЛИ

Дана 12.05.2017. постављена су следећа питања:

1. На страни 11 конкурсне документације, у делу врста опреме и опис радова, навели
сте  да  конструкција  знака  мора  бити  таква  да  омогући  монтажу  на  постојеће
решеткасте стубове носаче израђене од цеви квадратног пресека, те Вас молимо да
нам доставите детаље постојећих стубова како би смо могли предвидети и понудити
адекватне табле.
Потребни су нам детаљи постојећих стубова  димензија кутијастог профила 
(квадратног пресека), распони између стубова, њихова висина.

2.  На  страни 12  конкурсне документације  имате у  позицији  4  Изградњу бетонске
стопе,  комада 2,  да ли се овом позицијом обухвата само ископ темеља, бетон и
уклањање вишка земље и шта је предвиђено да се монтира на те темеље?

ОДГОВОРИ:

1. Постојећи  решеткасти  стубови  носачи  израђени  су  од  челичних  цеви
квадратног пресека димензија 40 x 40mm. Све остале димензије дате су у графичком
прилогу бр.1. Детаљ постојећег решеткастог носача. 
На фотографијама је приказано постојеће стање знакова и начин монтаже знакова
на стуб носач.
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2.  У  наведене  бетонске  стопе  уграђују  се  нови  решеткасти  стубови  носачи  од
челичних цеви округлог пресека, пречника 2", дужине 3,5m. На наведеним носачима
монтира се знак III-404, димензија 1.6x1.6m.
Цена  уградње  решеткастих  носача  у  бетонски  темељ  већ  је  урачуната  у  оквиру
позиције: стубови носачи.

       
  Комисија за предметну ЈН 
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