Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, број 124/12, 14/15 И 68/15), Институт за кукуруз „Земун
Поље“, улица Слободана Бајића број 1, Београд, Земун, у поступку јавне
набавке добара: Подне облоге, термоизолациони и занатски материјали,
по партијама, редни број набавке М-58/16, даје следеће одговоре на
питања заинтересованог лица:
ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ:
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, јавна набавка број М-58/16” - партија 3: Браварска клизна
врата са услугом уградње; (браварска двокрилна клизна врата димензије
500/400cm са услугом уградње).
Како се из датог описа не може сагледати прецизан опис радова које је
потребно извести, а самим тим се не може дати ни реална понуда,
замолио бих Вас да нам појасните конкурсну документацију и одговорите
на следећа питања.
ПИТАЊЕ 1:
Да ли постоји пројекат (радионички цртеж) за тражену капију, са мерама,
димензијама материјала и планираним изгледом (дизајном)?
ОДГОВОР 1:
Како Наручилац не располаже пројектом - радионичким цртежом за
тражена магацинска врата, у складу са тим прилаже фотографије истих.
Нова врата је потребно израдити према изгледу и карактеристикама
постојећих магацинских врата.
Наручилац нуди могућност да заинтересована лица изађу на лице места и
узму прецизне мере за израду нових врата.

ПИТАЊЕ 2:
Да ли на месту на коме је потребно поставити капију треба извршити неке
предрадње, односно да ли је потребно постављање клизне шине?
ОДГОВОР 2:
Потребно је скинути крила постојећих врата и на постојећем раму (штоку)
извршити уградњу нових врата уз постављање клизне шине.
ПИТАЊЕ 3:
Када и где је могуће извршити обилазак терена ради стицања реалне
слике о потребним радовима?
ОДГОВОР 3:
Ради правилног припремања понуде, заинтересована лица имају
могућност да изађу на лице места и узму прецизне мере за израду нових
врата радним данима у периоду од 10:00 до 14:00 часова до 13.12.2016.
године.
Особа за контакт којој се треба
Јосимовић, тел: 064/8406-083.
Наведена
објашњења
документације.
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