
ЗАВПД ЗА ЗАШТИТУ СППМЕНИКА 

КУЛТУРЕ ЗРЕОАНИН 

Брпј: 15-24-13/15 

Дана: 17.08.2015.гпд.  

На пснпву члана 63. Став 2. Закпна п јавним набавкама ппнуђач је тражип дпдатне инфпрмације, 

пднпснп ппјашоеое у вези  са припремпм ппнуде за јавну набавку, благпвременп дпстављанп 

пдгпвпр ( ппјашоеое):  

1. Штп се тиче услпва  кпји се пдпси на старпст увереоа  надлежне медицинске службе кпјпм 

се дпказује да ппнуђач има заппсленп најмаое 5 лица кпја имају увереое за рад на висини 

а кпје не мпже бити старије пд 6 месеци, дајемп ппјашоеое:  

 Правилникпм п претхпдним и перипдичним прегледима заппслених на радним местима 

са ппвећаним ризикпм, а на кпји се ппзивате, предвиђенп је да се перипдични прегледи 

спрпвпде на 12 месеци. Укпликп дпставите дпказ да имате заппсленп 5 лица кпја имају 

увереоа п псппспбљенпсти за рад на висини а кпји су  старију пд 6 месеци прихватићемп  

их укпликп ппкривају перипд кпји будете ппнудили за пкпнчаое радпва из пве јавне 

набавке. 

2. Штп се тиче питаоа кпје се пднпси на Пбразац XII списак изведених радпва, да ли треба 

дпставити  и пптврду да су на пбјекту изведени радпви  у кпје су укључени 

крпвпппкривачки или је дпвпљна пкпнчана  ситуација из кпје се виде ппзиције 

крпвпппкривачких радпва.  

Пдгпвпр: Дпвпљнп је дпставити пкпнчану ситуацију из кпје се види да су извпђени 

крпвпппкривачки радпви. 

3. Питаое: да ли на пбрасцу XII  списак изведених радпва:  да ли је пптребнп  да пбразац 

пптписује и пверава пптред  наручипца и завпда и ппнуђач. 

Пдгпвпр: Не, ппнуђач не пверава пву пптврду. 

4. Питаое. Да ли пстаје ппис из предмера и предрачуна зидарскп фасадерских радпва 

ппзиција III/5 пд а дп и да се прнаментална пластика излива нпва или ће се у складу  са 

принципима рестаурације и кпнзервације пчувати ппстпјећа? 

Пдгпвпр: Oпис из предрачуна пстаје за делпве прнаменталне пластике кпји недпстају. За 

дпбрп пчуване делпве извести рестаурацију ппстпјећих, те ће се на оих пднпсити нпва 

ставка  III/5а. Накпн ппстављаое скеле и прегледа ппстпјеће стаое украса малтерске 

пластике, на лицу места ће се утврдити кпликп треба да се изради нпвих украса. 



5. Ппстпјећи излпзи на фасади ће се враћати на извпрнп стаое. Пптребнп је да се уради нпва 

надпрпзпрна греда на оима. Да ли ће  у предмеру радпва  бити дадате пптребне ппзиције 

за израду надпрпзпрних греда? 

Пдгпвпр: Предмер и предрачун биће дппуоен за ставку израде надпрпзпрних греда на 

местима  где је пптребнп смаоити птвпре у прпзприма. Пва измена биће  пбјављена крпз 

измене кпнкурсне дпкуметације а кпј ће бити пбјављена на Ппрталу у интернет страници 

Завпда. 

6. Спкла фасаде према улици је пд прирпднпг камена. Каква ће бити материјализација 

спкле? 

Пдгпвпр: Ппстпјећи камен на спкли уличне фасаде биће сачуван, уз пптребне радпве на 

чишћеоу и рестаурацији камена кпји ће се приказати у изменама и дппунама кпнкурсне 

дпкуметације. 

7. У ппзицији IV/3 Тесарски радпви-прптивппжарни премаз. За прптивппжарни премаз 

дпставља се атест на захтевани брпј минута заштите. Кпликп минута заштите треба да 

издржи прпјектпвани  прптивппжарни премаз? 

Пдгпвпр: Минитажа није пдређена, дати најппвпљију ппнуду. 

 

 

Кпмисија за јн. П 3/2015 


