Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-3/2018-12/19
Датум: 18. мај 2018. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку радова у отвореном поступку
- изградња зграде правосудних органа у Крагујевцу редни број 13/2018
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 16. маја
2018. године у 12.49 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
У складу са тачком 13 Упутства понуђачима да сачине понуду, најљубазније Вас молимо
да нам доставите следеће додатне информације и појашњења:
Унутрашње и спољашње инсталације Водовода и канализације,
Предмер: tCsh_2545103_KonkursnaDokumentacija
А. Водовод:
Да ли је могуће у мпозицији 1.25 нудити трослојне полипропиленске цеви других
произвођача које задовољавају стандарде SR EN 15874 SR EN 12056 (нпр. Пештан,
„Fluidtherm“) ?
Б. Канализација:
Који капацитет сепаратора уља, позиција 5.7( дати проток на сепаратор и на bypass)?
Ц. Галантерија:
Шта код галантерије значе ознаке SA-P-0; SA-P-2; SA-P-4;...?
Д. Санитарни уређаји и галантерија:
На који начин ће Инвеститор вредновати део понуде који се односи на санитарне уређаје
и галантерију, ако санитарни уређаји и галантерија, у зависности од произвођача могу
имати велики распон цена? Избор поменуте опреме је део ентеријерског пројекта и бира
се, поред квалитета, према естетским критеријумима. Може ли се очекивати од
Инвеститора пројекат ентеријера у ком је дефинисана санитарна опрема и галантерија?

1. Одговор Комисије:
А. Водовод:
Уколико произвођач поседује све потребне атесте за цеви и материјал, а за ову врсту
инсталације и ако карактеристике и унутрашњих димензија цеви имају еквивалентне
карактеристике пројектованих цеви.
Б. Канализација:
Сепаратор 1-ACO Oleopator bypass NS3/15. Проток 15 l/s, за спољну уградњу.
Ц. Галантерија:
Спецификација из Пројекта архитектуре ће бити доступна на Порталу јавних набавки и
на интернет страници Наручиоца.
Д. Санитарни уређаји и галантерија:
У пројекту хидротехничких инсталација наведене су количине, а карактеристике у
пројекту архитектуре. Опис на пример: Предвиђене санитарије су као произвођач Vitra
серија S20:
1. подградни лавабо ( Слике ће бити на Поталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца)
2. У истој серији имају и конзолну шољу
За инвалиде исти произвођач Vitra има серију и за хендикепиране особе.

Комисија за јавну набавку
- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;
- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу;
- Јадранка Савић, дипломирани правник;
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;
- Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке;
- Нада Димитријевић, специјалиста струковни инжењер грађевинарства;
- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике;
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке.
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоцa

