ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ бр. 404-107-8/17-IV и 404-107-9/17-IV, а у складу са чланом 20. и
чланом 63. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15),КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр. 404-107-5/17-IV доставља:
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА, ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ број 404-107-10/17-IV
поступку јавне набавке мале вредности бр. 404-107/17-IV–
ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА(АУТОБУСКА
СТАЈАЛИШТА)

ПИТАЊЕ

ОДГОВОР

1 Имајући у виду да материјал лексан није Наручилац ће прихватити и лексан и
дуготрајно решење, да ли уместо њега понудити ламинирано стакло
памплекс (ламинирано стакло)?
Уколико је потребно понудити лексан, који тип
(вишеслојни, пуни или валовити) и дебљину Уколико понуђач понуди лексан потребно
треба попунити?
је да буде вишеслојни-шупљикави
минималне дебљине 6 мм
2 Од ког профила
надстрешнице?

се

израђује

конструкција Конструкцију надстрешнице израдити од
алуминијумских профила, квадратних,
правоугаоних, заобљених, потребних
лајсни и сл. Конструктивни систем треба
да се састоји од носећих стубова, на које
треба да се ослони конструкција крова.
Избором профила кровне конструкције
решити одвођење кишних вода са крова.
Везе у кровној конструкцији, као и између
крова и стубова, пожељно је да буду
вијчане (растављиве). Стубови се преко
анкера везују у бетонске темеље. Израду
темеља обезбеђује инвеститор, а понуђач
испоручује анкере и врши контролу
њихове уградње.
Усвојена конструкција треба да обезбеди
стабилност надстрешнице и отпорност и
заштиту од атмосферских утицаја:снега,
кише и ветра.
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Од ког профила је лучни кровни покривач и која Понудити вишеслојни-шупљикави лексан
је дебљина лексана?
минималне дебљине 6 мм
3 Који
је
размак
надстрешнице?

стубова

за

ослањање Понуђач треба да понуди конструкцију
којом ће бити дефинисани број и распоред
стубова, сви профили и материјал за
покривање и опшивање.

KOМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БР.РЕШЕЊА 404-107-5/17-IV
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