Установа за културу и образовање Културни центар ”Кисач”, Кисач
Словачка бр. 22, Кисач, Тел/факс: 021/827-642
Шифра: ЈНМВ-Р-1/2019
Дана: 31. јул 2019. Године
Број: 207/2019
Кисач
Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима за јавну набавку
радова „Радови на реконструкцији и адаптацији летње сале КЦ „Кисач“ на изложбени
простор (шифра ЈНМВ-Р-1/2019)
Наручилац је дана 29. 07. 2019. године од заинтересованог лица, путем е-маила, примио
Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну
набавку радова „Радови на реконструкцији и адаптацији летње сале КЦ „Кисач“ на
изложбени простор (шифра ЈНМВ-Р-1/2019). У наставку следе одговори и додатна
појашњења у складу са предметним захтевом.
1.) У делу конкурсне документације Техничка спецификација, опис радова који се изводе:
а) под тачком 8. зазидавање отвора и прозора врата, молим Вас да дефинишете дебљину
зида, написана је површина која се зазиђује, али није назначена дебљина зида.
Дебљина зида је 20 цм.
б) под тачком 9. Израда АБ серклажа и вертикала на сазиданим зидовима, молим да
дефинишете колико арматуре треба да се угради по м3 уграђеног бетона.
По грађевинским нормативима и стандардима је тачно одређено колико арматуре иде по
м3 уграђеног бетона.
ц) под тачком 10. Малтерисање продужним цементним малтером,молим да објасните да
ли су унутрашњи или спољашњи зидови у питању и на којој се висини малтерише.
Раде се о унутрашњим и спољашњим зидови. Висина до 4 метра.
д) под тачком 15. Поставка арматурне мреже 8мм са преклопом 40цм на подну површину
двослојно и бетонирање површине са бетоном МБ30, молим да напишете дебљину
плоче,да би могли да прерачунамо колико је потребно арматуре.
Дебљина плоче је 17 центиметара.
е) под тачком 18. Израда спуштеног плафона, молим да напишете дебљину ватроотпорних
гипс картон плоча.
Дебљина ватроотпорних гипс картон плоча је 12,5 мм.
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ф) под тачком 19. Израда преградног зида,такође је неопходно да се дефинише дебљина
гипс картон плоча.
Дебљина гипс картон плоча је 12,5 мм.
2.) У делу конкурсне документације Додатни услови,неопходни пословни
капацитет,тражи се сертификат ИСО 45001, будући да је ИСО45001 наследник
ОХСАС18001 који је такође важећи, да ли постоји могућност да се приложи сертификат
ОХСАС 18001 уместо ИСО 45001?
Да, могуће је приложити сертификат ОХСАС 18001 уместо ИСО 45001.
У Кисачу, 31. 07. 2019. године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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