Број: VII-02/2017
Дана:12.01.2016.године

Предмет: Одговори на постављена питања у вези ЈН 7/2016

Сходно члану 20. Закона о јавним набавкама објављујемо одговоре на питања заинтересованог
понуђача у поступку јавне набавке ЈН 7/2016, пристиглих дана 09.01.2017.године:

Питање бр. 1:.
У следећој позицији радова предмера не наводи се да ли извођач плаћа кохерентни материјал,
или само треба да врши ископ на локацији коју одреде Инвеститор и Надзор?

Одговор: Кохерентни материјал плаћа извођач, тако је и дефинисана позиција

Питање бр. 2.
Везано за следеће позиције израде Габиона и Рено:

Степен заштите габиона и рено мадраца није прецизиран, да ли се ради о неком од следећих
степена заштите : поцинкованим, галфанским (ЗН95%+ АЛ5%) или галфан + ПВЦ
Одговор: Степен није прецизиран али требало би изабрати габионе и мадраце који се уграђују на
обале канала и који ће бити стално потопљени. Треба уградити габионе и мадраце који су
поцинковани са ПВЦ омотачем.
Питање бр. 3.
Молимо такође да се прецизира дебљина жице пошто цена зависи и од тога
Одговор: Дебљина жице треба да буде 2.7 mm
Питање бр. 4.
Отвор окца на позицијама није прецизиран, молимо да се провери и тај технички податак, од кога
такође зависи цена
Одговор: Отвор окца је довољан 8×10 cm
Питање бр. 5.
Код позиције Д6.2. пише П=5,7x8 m да ли то значи да је дужина мадраца 5,7 m, а ширина 8 m ,
молимо да прецизирате тачну димензију габиона дужина x ширина x висина
Одговор: Потребно је уградити 4 габиона димензија 2×1×1 m и 8 рено мадраца димензија 2×3×0,3
m. Ширина облоге је 8 m а дужина преко косине 6,0 m (два мадраца од 3,0 m). Погледати цртеж. У
предмеру је дата стварна потребна дужина на косини коју је потребно прекрити од 5,7 m.
Приликом уградње мадраци се могу исећи на ову дужину.
Питање бр. 6.
Код позиције Д6.3. молимо такође да се провери тачна димензија габиона, деблина жице, отвор
окца и степен заштите
Одговор: Поцинчање треба да буде минимално 260 g/m2 са ПВЦ омотачем. Остали подаци су дати
у претходним одговорима.
Комисија за ЈН

