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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕIГГРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица Балканска 13, Београд
Број: 2.5.13.3-Е.09.01.-540531 / 42, -18
Да'у°A3 Q .1i-
На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр.
124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку, ради закључења
оквирног споразума са једним понуfјачем на период од две године, за јавну набавку
радова „УреТјење фасада за потребе ТЦ Краљево", ЈН/8300/0119/2017, на захтев
заинтересованих лица, даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШF6Е1-6А
У ВЕЗИ`СА ПРИПРЕМАh6ЕМ ПОНУДЕ

број 1

Пет и више дана пре истека рока предвиfјеног за подношење понуда, заинтересовано
лице је ,у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно
појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, cneдeFie информације,
односно појашњења:

ПИТАF6Е 1: Молимо Вас да нам појасните позицију:

6 Репарација — обрада оштеflених бетонских делова фасаде
(посебно на делу тераса)
једнокомпонентним репарационим висококвалитетним
малтероом припремљеним на бази цементног везива
обогаfiеним са силикатним влакнима, синтетичким — микро
влакнима и адитивима за фино затварање пора и фино
изравнавање типа Сика Реп или сл. истих карактеристика.
У цену ове позиције урачунати сав потребан материјал
и извоFјење свих пред радњи за квалитетно извршење посла
као и употребу потребне скеле.
Процењена количина за репарацију 5т2 по једној тераси

т 100,00

Мислимо да јединица мере треба да стоји т2.

ОДГОВОР 1:

Наручилац fle урадити измену конкурсне документације.
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ПиТАF6Е 2:

Дате су оквирне количине, не зна се колико је објеката у питању и не зна се целовитост
позиција по једној локацији .и у сваком опису је дата и ,,потребна скела". Да бисмо
коректно урадили понуду можете ли позицију скеле дати посебно ?

ОДГОВОР 2:

Наручилац остаје при свом захтеву. По потписивању оквирног споразума, када настане
потреба, Наручилац Fie закључити појединачне уговоре где fie бити тачно дефинисан
објекат на ком he се радити, као и тачне количине за одреfјене/понуfјене позиције.
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