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ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЈН, РЕДНИ
БРОЈ 1.3.22/2020: РЕКОНСТРУКЦИЈА  И  ДОГРАДЊА  ПРАТЕЋИХ  ОБЈЕКАТА  У
ДВОРИШТУ КУЋЕ ХРИСТИЋА - МУЗЕЈА ПОНИШАВЉА - ФАЗА II

Дана 21.05.2020. потенцијални понуђач је поставио следеће питање: 

Питање

Тендерском документацијом је у оквиру осталих радова предвиђено:

X ОСТАЛИ РАДОВИ 
 
1.Постављање нове конструкције улаза у подрум са хидрауличним амортизерима, према захтеву 
инвеститора. Израдити металну конструкцију врата за улазак у подрум, чија ће завршна обрада бити иста као и 
гранитна керамика на остатку просторије. Механизам за отварање/затварање је са хидрауличним амортизерима 
којима ће се омогућити лако отварање и затварање поклопца. Конструкцију и завршну обраду поклопца потребно 
је извести на начин да што мање буде уочљив у поду галерије.У цену улази све комплет израда металне 
конструкције, завршна обрада, и монтажа, набавка свог потребног материјала, алат, рад и монтажа.Обрачун по 
комаду поклопца.
2.Прилагођавање кровне конструкције у делу библиотеке, према захтеву инвеститора, како би се простор 
ослободио од стубова. Постојећи средишни стуб у простору библиотеке уклонити како би се ослободио простор. 
Након уклањања стуба извршити додавање гредних и других елемената којиме ће се осигурати конструкција. Пре 
уградње греде заштити и импрегнирати. Грађа мора бити од квалитетне и суве чамовине. Све елементе пажљиво 
уградити, заштитити од црвоточине и импрегнирати. Уградити све прописане тесарске везе кровних елемената и 
ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, кламфи и слично.У цену улази све комплет израда металне 
конструкције, завршна обрада, и монтажа, набавка свог потребног материјала, алат, рад и монтажа.Обрачун по 
комаду поклопца.

Питање 1. Да ли можемо добити детаљ или ближе објашњење ових позиција (димензије 
отвора, начин отварања поклопца), као и димензије и начин осигурања конструкције у 
библиотеци.
Увидом у тендерску документацију и на лицу места уочили смо да су тендерском 
документацијом предвиђени завршни грађевинско-занатски радови. Инсталатерски (електро 
и водоводно-канализациони радови) нису изведени и нису предвиђени тендерском 
документацијом.
Питање 2.  Да ли је пре извођења радова из ове тендерске документације предвиђено 
извођење инсталатерских радова.
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        ГРАД ПИРОТ
Одговор
       
Наручилац ће изменити конкурсну документацију.
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