OСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
Грчића Миленка бр. 71
11000 Београд
Деловодни број: 2018/1
Датум: 18.07.2019. године

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и
68/2015) Наручилац обавештава заинтересована лица за јавну набавку бр. 5/2019 – Радови на
текућем одржавању на објекту Осме београдске гимназије

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање

Питање 1: На страни 24/49 у позицији 1.12. сте као количину навели паушал, а у позицији се
тражи да уз демонтажу постојеће опреме у цену урачунамо и материјал исте. У
електроинсталатерским радовима на страни 31/49 немате позицију монтирања нових прекидача
и прикључница. Да ли се мисли на демонтажу и монтажу нових прекидача и прикључница у
позицији 1.12. и о колико комада се ради?
У опису радова се наводи следеће:
Поз 1.12. Демонтажа постојеће расвете, прекидача и прикључница у учионицама, ходнику и
мокром чвору. Демонтирану расвету, прекидаче и прикључнице депоновати на место које
одреди инвеститор, а које је у оквиру комплекса. Пре извођења применити све безбедоносне
мере. У цену је урачунат сав потребни рад и материјал и радна скела.
Питање 2: На страни 29/49 у позицији 8.1. и 8.2. нисте навели да ли се ради од поцинкованог
или пластифицираног лима.
Питање 3: На страни 29/49 у позицији 7.7. нисте навели која је висина маски од медијапана
који се фарба полиуретаном и нисте дали шему израде.
У опису радова се наводи следеће:
Поз 7.7. Монтажа маски за радијаторе као заштита од удара. Маска израђена од медијапана са
мрежастом конструкцијом окаца 10х10цм и прецкама д 4цм х 4цм. Фарбаних полумат
полиуретаном у 3 руке. Обрачун по м1. Количина 20 м.
Одговор 1: Мисли се на демонтажу и монтажу нових прекидача и прикључница. Паушал је
одређен јер Наручилац тешко може одредити тачну количину прекидача и прикључница те је
стога у конкурсној документацији предвиђен као пожељан обилазак места извођења радова.
Одговор 2: Ради се од поцинкованог лима.
Одговор 3: Висину маски нисмо били у могућности да одредимо те је предвиђен обилазак
места извођења радова. Шему израде не поседујемо, те ће је сачинити извођач радова.
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