04 брпј 140-18/18
Бепград, 21. 05. 2018. гпдине

Кпмисија Наручипца, пбразпвана Решеоем 04 брпј 140-4/18 пд 23.04.2018. гпдине, за спрпвпђеое
ппступка ЈНОП бр 04/2018 за набавку радпва- техничкп пдржаваое пбјекта „Музеј 25. мај“, дана 21.
маја 2018. гпдине, даје
ДПДАТНП ППЈАШОЕОЕ И ПДГПВПР ЗА ЈНПП БРПЈ 04/2018
НА ПИТАОА ППТЕНЦИЈАЛНПГ ППНУЂАЧА
Какп следи:
1. питањe:
"U objektu je vedina podova od prirodnog kamena koji se u manjim količinama menja, a predviđen je za
čišdenje i kristalizaciju. U objektu de se izvoditi radovi rušenja, montirade se i pomerati ogromne količine
skele. Vrednost postojedeg kamena je ogromna i treba ga zaštititi u toku izvođenja radova.
Napominjemo da smo kao izvođači uspešno izveli radove na Muzeju savremene umetnostи i Narodnom
muzeju u Beogradu u kojima je takođe bilo potrebno štititi postojedi kamen. U oba muzeja je ta pozicija
bila predviđena tenderom. Zaštita ne može da se uradi najlonom i sl. ved kamen mora da se pokrije
jutom, pa najlonom i OSB pločama ili pločama od iverice.
Da li Naručilac može da predvidi zaštitu kamena kao posebnu poziciju?"
Пдговор:
Обавеза Ппнуђача је да у духу савеснпг и дпмаћинскпг приступа раду предвиди све мере заштите
ппдпва (и псталих делпва пбјекта) пд мпгућих пштећеоа кап ппследица изабране технплпгије рада.
Наручилац пву ппзицију није предвидеп у тендерскпј дпкументацији јер су радпви на рушеоу
плафпна у излпжбеним салама завршени, а да при тпм камена пблпга нигде није пштећена. У
прпстпријама у кпјима је камена пблпга, врше се радпви на мпнтажи нпвих плафпна и зидпва кпји
сами пп себи не представљају изразиту ппаснпст пд пштећеоа. Схпднп искуству кпје смп имали на
нашем пбјекту, а у складу са упбичајенпм пракспм мпнтаже плафпна и зидпва упптреба мпнтажних
платфпрми висине дп 3,8 м са тпчкпвима кпји имају меку пблпгу је дпбрпдпшла. На ппзицијама кпје
предвиђају рушеоа тендерскпм дпкументацијпм (санитарни чвпрпви) дата је и замена ппда нпвим,
такп да би заштита за Наручипца представљала непптребнп финансијскп пптерећеое.
2. питањe:
"U poziciji koja je ukupno 2.345,19 m2 je objedinjeno čišdenje, struganje i pranje prirodnog kamena sa
zamenom oštedenih ploča. U poziciji 11.4, takođe imamo zamenu oštedenih ploča na istim površinama.
Da li je možda pozicija duplirana i da li može da se iz pozicije 11.2 iz opisa izbaci zamena
ploča? Ukoliko tako Naručilac uradi sve de biti jasno u vezi davanja cene i količina."

Пдговор:
У ппзицији 11-02 предвидети чишћеое, стругаое и праое ппстпјеће камене пблпге. Ппзицијпм 11-03
кристализацију ппдпва пд камене пблпге, а ппзицијпм 11-04 ппправку (пблагаое-крпљеое) ппдпва
каменпм истпг типа и дезена кап ппстпјећи.
3. питањe:
"Pozicije 13.1 i 13.2 - na osnovu uvida u stvamo stanje na objektu i projektnu
dokumentaciju sa opisom pozicija ne može da se utvrdi materijalizacija i oblikovanje
plafona. Arhitektonsko - građevinskim projektom su na listu sa osnovama plafona dve različito grafički
označene površine opisane istim opisom. U predmeru radova piše da sve treba da bude izvedeno prema
projektu enterijera u koji nismo imali uvid ved samo u arhitektonsko-građevinski projekat koji nema
detalje.
Da li možemo da dobijemo projekat enterijera ili detaljne skice bududih plafona? Te skice bi
trebalo da sadrže i sve prodore kroz gips za svetiljke, linijske difuzore, potreban broj revizija?
Da li Naručilac može da isporuku i montažu revizija izdvoji kao posebnu poziciju sa merama i
brojem komada revizija?"
Пдговор:
Ппзицијама 13.1 и 13.2 јаснп и недвпсмисленп је назначена материјализација плафпна у
излпжбеним салама. Прпјектна дпкументација кпја Вам је била на распплагаоу данпм пбиласка
пбјекта јаснп ппказује кпји делпви плафпна се пблажу класичним гипс-картпн плпчама, а кпји
акустичним. Те ппзиције су јаснп назначене на листу 9/1 (пресеци 1,2,3,4 са дисппзицијпм расвете).
Наручилац кап и Прпјектант АГ дела сматрају да једнпставнпст кпнцепта плафпна не представља
пснпв за ентеријерску разраду. Кпнцептуалнп пснпве, пресеци, дисппзиција расвете, тип расвете даје
сасвим дпвпљнп ппдатака за даваое реалне ппнуде за извпђеое пве врсте радпва.
4. питањe:
"Pozicija 10.01 - popločavanje poda granitnom keramikom - u opisu pozicije piše da se
pločice postavljaju u sloju cementne košuljice. Obzirom na činjenicu da granitne pločice
slabo upijaju vlagu nije preporučljivo lepiti ih na cementnu košuljicu ved u sloju lepka.
Da li Naručilac može da uveda količinu cementnih košuljica, a da promeni opis da montaža
pločica budu na lepak?"
Пдговор:
Мпдификпвани цементни пплимери сигурнп имају дпбре адхезипне пспбине али начин пплагаоа
пписан кпнкурснпм дпкументацијпм технплпшки није забраоен. На ппнуђачу радпва је да сам
прпцени да ли ће у циљу свпг псигураоа предузети и друге мере кпје сматра технплпшки бпљим и за
кпје мисли да ће Наручипцу бити пд веће кпристи.
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5. питањe:
"Pozicija 05.01 -Tesarski radovi
Da li možemo da dobijemo detalje atike?"
Пдговор:
Атика крпва се не меоа. У циљу ненарушаваоа архитектпнике пбјекта тесарским радпвима је
предвиђен прстен пд штафни стандарднпг пресека кап пквир зпне нпвппрпјектпване
термпизплације. Детаљ се налази у техничкпј дпкументацији кпја прати АГ радпве.
6. питањe:
"Pozicija 06.04. - Izrada termoizolacije postojedeg ravnog krova.
Koji je način montaže ekstrudiranog polistirena? Da li se lepi?"
Пдговор:
Пплистирен се пплаже без лепљеоа, јер се крпв сматра прпхпдним самп за пптребе пдржаваоа.
Начин фиксираоа парппрппусне впдпнепрппусне фплије детерминисаће и начин учвршћиваоа
плпча пд пплистирена.
7. питањe:
"Pos 02-01
Treba proveriti jm i količinu prikazanu u predmeru radova.
Površina mašinske prostorije lifta 1,45 x 4,68=6,78 m2"
Пдговор:
Ппзиција 02-01 бетпнираоа у кпличини пд 4,24 м2 је дпбрп пбрачуната, али је грешкпм јединица
мере м3 уместп м2, а штп је исправљенп Првим изменама кпнкурсне дпкументације 04 брпј 14017/18 пд 21.05.2018. гпдине.
8. питањe:
"Pos 12-02-prizemlje bioskopska sala
- da li je tepih u rolni ili ploči 50x50 cm ?
- jednobojan i u nekom dezenu ?
- koji kvalitet tepiha ( 600 - 1000 g/m2 )
- tkanje (tafting ...) i koji sastav (PA, PP ili WOOL )?"

Mузеј Југославије, Београд
Михаила Мике Јанковића 6, 11000 Београд, Србија
www.muzej-jugoslavije.org
тел: (011) 3671485, email: info@mij.rs
Матичнибрпј: 17156390, ПИБ: 100287514

Пдговор:
Итиспн за пблагаое ппда у бипскппскпј сали треба да је у рплни, бпгатије израде (цца.1000 г/м2).
Дезен ће изабрати Наручилац, према дпнетпм узпрку. Састав итиспна је у функцији класе
негпривпсти примерене за бипскппске сале.
9. питањe:
"Na strani 123 i 124 konkursne dokumentacije, a vezano za poslovni kapacitet jedan od
dokaza naveden je da se dostave „privremene i okončane situacije".
Ako se dostavljaju sve privremene i okončane, da li se mogu priložiti prve i zadnje strane
situacija?"
Пдговор:
Кап дпказ тражених референци привременим или пкпнчаним ситуацијама јаснп мпра да се виде
радпви и пбјекти на кпјима је Ппнуђач пстварип тражену референцу.
10. питањe:
" Pozicije 13.01 i 13.02 - Spušteni plafoni
Obračun količina u pozicijama je predviđen po m2 kompletno izvedene konstrukcije. Na
osnovu crteža iz projekta imamo pretpostavku da se grede u dve izložbene sale oblažu
gipsom a da se plafon između njih oblaže pod nagibom. Standardan način za obračun
oblaganja greda, kaskada, denivelacija je po ml a za ravne površine po m2."
Da li Naručilac može u predmeru radova da razdvoji linijske montaže i da ih obračunava po ml? "
Пдговор:
Графичкпм дпкументацијпм кпја прати предметну јавну набавку јаснп је на листу 9/1 дат пресек
крпз спуштени плафпн у излпжбеним салама. Греде се не пблажу ппјединачнп да би се пбрачун
вршип пп дужнпм метру (кап штп су каскаде). Схпднп пресецима, ппља између греда пблажу се
наизменичнп плпчама акустичнпг и класичнпг гипс картпна. Раван акустичнпг плафпна је ппд углпм
штп не представља пснпв за пбрачун пп метру дужнпм каскаде и раздвајаое пвих ппзиција.

Овп ппјашоеое и пдгпвпр пбјавити на Ппрталу јавних набавки и интернет ппрталу Наручипца.
Предметни дпкуменат чини саставни деп Кпнкурсне дпкументације 04 брпј 140-6/18 пд 30.04.2018.
гпдине.
Кпмисија
за спрпвпђеое ЈНОП брпј 04/2018
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