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ОДГОВОР ЗАИНТЕРЕСОВАНОМ ЛИЦУ-8
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Извођење радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта Музеја
савремене уметности
ЈН - радова бр. 01/16

I. Pitanja vezana za bravarske radove
1. Pitanje – fasadne bravarije u suterenu:
1.1 U pozicijama tendera 06-23 i 06-24 nisu dostavljene šeme bravarije. U opisima
se osim WICONA FERO WIIC profila ne navodi i sličan profil. Da li je navedeni
profil obavezujući ili mogu da se ponude profili drugih proizvođača
odgovarajućih karakteristika? Molimo Vas da nam dostavite navedene šeme.
Одговор: Да, наведени профил је обавезујући јер у првој фази
реконструкције су усвојени и уграђени WICONA FERO WIIC профили. Наведене
шеме ће бити доступне на интернет адреси наручиоца www.msub.org.rs, под „Šeme i
detalji“.
2. Pitanje - pozicije platnenih rolo zastora:
1.1 Za poziciju 06-20 bravarskih radova u delu predmera koji se tiče suterena objekta
nedostaje šema rolo zastora - POS 1g. Molimo Vas, da nam dostavite nevedenu
šemu.
1.2 Za pozicije od 06-25 do 06-30 bravarskih radova u delu predmera koji se tiče
nadzemnog dela objekta nedostaju šeme svih pozicija - POS 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 16, 17, 18, 19, 15, 5, 5a, 5b, 6, 21. Molimo Vas, da nam dostavite navedene
šeme.
1.3 Za sve pozicije od 06-25 do 06-30 bravarskih radova u delu predmera koji se tiče
nadzemnog dela objekta nedostaju detalij kačenja zastora na fasadnu
konstrukciju. Molim Vas, da nam ih dostavite.
1.4 U poziciji 06-30 bravarskih radova u delu predmera koji se tiče nadzemnog dela
objekta traži se da rolo zastori imaju motorni pogon. Da li je moguće da
ponudimo rolo zastore sa ručnim pogonom obzirom da neki od proizvođača
nemaju tehničke mogućnosti da ponude motorni pogon za svoje proizvode?

Одговор:
- За тачке 1.1, 1.2 и 1.3 - Шеме унутрашње браварије ће бити доступне на
интернет адреси наручиоца www.msub.org.rs, под „Šeme i detalji“.
- За тачку 1.4 - Да, обавезан је моторни погон застора како је дефинисано
описом.
3. Pitanje – izrada novih pokretnih ramova za slike:
Za poziciju 13-01 nedostaje šema. Molim Vas da nam dostavite šemu pozicije.
Одговор: Не постоји шема, цену формирати на основу визуелног прегледа и
описа из позиције
4. Pitanje - pozicije aluminijumskih bravarskih ventus prozora:
Za poziciju 13-07 raznih radova u delu predmera koji se tiče suterena objekta traženo
je da se cena formira na osnovu paušalnog obračuna. Molimo Vas da nam dostavite
šeme i broj prozora kojima je potrebno ampasovanje i da deflinišete način otvaranja
prozora.
Одговор: Шеме прозора су већ доступне и носе ознаку 1 и 2. Отварање је
кип-крута веза.
5. Pitanje - pozicije aluminijumskie fasadne bravarije:
5.1. Kod pozicija od 06-01 do 06-20 opisi koji se odnose na staklo se razlukuju u
tenderskoj dokumentaciji u odnosu na dostavljene šeme. Definisati da li je
merodavan opis pozicije ili šema bravarije.
5.2. Kod pozicije iz tendera 06-01 koji prati šemu na POS 7 opisi se razlikuju. U
opisu u predmeru navedena su dvokrilna asimetrična vrata koja u šemibravarije
nisu prikazana. Definisati da li je merodavan opis pozicije ili šema bravarije
5.3. Kod pozicije iz tendera 06-02 koji prati šemu na POS 8 ne slažu se količine u
odnosu na šemu. Pojavljuje se i dodatna pozicija u šemi POS 8a koja nije
prikazana u predmeru i čiji opis se bitno razlukuje od pozicije POS 8. Definisati
da li je merodavan opis pozicije ili šeme bravarije.
5.4. Kod pozicije iz tendera 06-04 koji prati šemu na POS 10b, dimenzije iz opisa
predmera se ne slažu sa dimenzijama iz dostavljenih šema. Definisati da li je
merodavan opis ili šema bravarije.
5.5. Kod pozicije iz tendera 06-05 koji prati šemu na POS 10a, opis iz predmera
(rotaciona vrata) se ne slaže sa opisom iz šeme (2 komada dvokrilnih vrata).
Definisati da li je merodavan opis ili šema bravarije.
5.6. Kod pozicije iz tendera 06-06 koji prati šemu na POS 10v, dimenzije iz opisa
predmera se ne slažu sa dimenzijama iz dostavljene šeme. Definisati da li je
merodavan opis ili šema bravarije.
5.7. Kod pozicije iz tendera 06-11 koji prati šemu na POS 14, dimenzije iz opisa
predmera se ne slažu sa dimenzijama iz dostavljene šeme. Definisati da li je
merodavan opis ili šema bravarije.

5.8. Kod pozicije iz tendera 06-13 koji prati šemu na POS 16, dimenzije iz opisa
predmera se ne slažu sa dimenzijama iz dostavljene šeme. Definisati da li je
merodavan opis ili šema bravarije.
5.9. Kod pozicije iz tendera 06-18 koji prati šemu na POS 5a, opis načina otvaranja
prozora se ne slaže načinom otvaranja u šemi. Definisati da li je merodavan opis
ili šema bravarije.
5.10.
Kod pozicije iz tendera 06-19 koji prati šemu na POS 5b, opis načina
otvaranja prozora se ne slaže sa načinom otvaranja u šemi. Definisati da li je
merodavan opis ili šema bravarije.
5.11.
Kod pozicije iz tendera 06-20 koji prati šemu na POS 20, opis i šema se u
potpunosti razlikuju. Definisati da li je merodavan opis ili šema bravarije.
Одговор: Меродаван је опис из Конкурсне документације
6. Pitanje - pozicije protivpožarnih vrata i pregrada:
6.1. Za pozicije od 06-31 do 06-35 bravarskih radova u delu predmera koji se tiče
nadzemnog dela objekta nedostaju šeme svih pozicija – POS 1 PP, 1a PP, 12 PP,
12a PP, 9 PP, 10 PP, 11 PP, 13 PP, 14 PP, 7 PP, 18 PP, 26 PP, 17 PP, 18 PP,
20 PP, 19 PP. Molimo Vas, da nam dostavite navedene šeme.
6.2. U poziciji 06-31 su navedena klizno četvorodelna i trodelna nabirajuća vrata
označena sa POS 12 PP i POS 12a PP. Takva vrata se ne mogu proizvesti i
atestirati u Srbiji. Molimo Vas da nam dostavite novo projektantsko rešenje –
opise i šeme za ove pozicije.
6.3. U poziciji 06-32 je traženo sa se PP vrata ne razlikuju od stolarskih vrata, a to je
nemoguće jer se ne mogu svi delovi vrata isfurnirati naročito ne štok vrata.
Molimo Vas da date novi odgovarajući opis pozicije predmera. Molimo Vas da
nam dostavite detalje štelujuće pervajz lajsne za ovu poziciju.
6.4. U poziciji 06-35 traženo je da se profili višedelne zastakljene pregrade furniraju
što nije izvodljivo. Moguće je uraditi plastifikaciju profila u boji drveta. Molimo
Vas da nam dostavite odgovarajući opis za datu poziciju predmera.
Одговор:
- За тачку 6.1 - Шеме унутрашње браварије ће бити доступне на интернет
адреси наручиоца www.msub.org.rs, под „Šeme i detalji“.
- За тачке 6.2, 6.3 и 6.4 - Сагласни смо да се понуде решења која се могу
извести - пластификација профила и др.
7. Pitanje - pozicije aluminijumskie unutrašnje bravarije:
7.1. Za pozicije iz tendera 06-36 i 06-37 nemamo šeme – POS 1 i POS 3. Molim Vas
da nam dostavite šeme pozicija.
7.2. U poziciji iz tendera 06-37 opis konstrukcije je tražen da bude u svemu prema
opisu pozicije 06-35. Kako je u poziciji 06-37 naveden aluminijumski, a u poziciji
06-35 čelični profil, molimo vas da nam dostvite merodavan opis.
Одговор:

-

За тачку 7.1 - Шеме унутрашње браварије ће бити доступне на интернет
адреси наручиоца www.msub.org.rs, под „Šeme i detalji“.
За тачку 7.2 - Опис 06-37 треба да гласи „Опис конструкције је тражен да
буде у свему према опису позиције 06-36.“

8. Pitanje - pozicije ostale bravarije:
8.1. Za poziciju iz tendera 06-38 nedostaje šema POS 23 i detalji kačenja. Molimo
Vas da nam dostavite navedenu šemu.
8.2. Za pozicije iz tendera 06-39 i POS 06-40 nedostaju šeme – POS 6 I POS 16.
Molimo Vas da nam dostavite nevedene šeme.
8.3. U poziciji iz tendera 06-41 nedostaje detalj šina. Molimo Vas da nam dostavite
detaljniji opis i šemu pozicije.
8.4. U poziciji iz tendera 06-42 nedostaje šema POS 25. U opisu predmera navedeno
je da se nosač fluo rasvete kači na čeličnu konstrukciju ETFE membrane. U
predmeru je u POS 06-43 EFTE membrana zamenjena polikarbonatskim
panelima. Molimo Vas da nam dostavite odgovarajući opis pozicije, šemu i način
kačenja.
8.5. U poziciji tendera 06-43 nedostaje šema POS 24. U opisu predmera navedeni su
polikarbonatski paneli velikih površina. Molimo Vas da nam dostavite navedenu
šemu POS 24 i dokumentaciju radi provere ugiba panela.
8.6. U poziciji tendera 06-44 nedostaju šeme bravarije POS 22 i 22a i detalji.
Molimo Vas da nam dostavite navedene šeme i detalje.
8.7. U poziciji tendera 06-45 nedostaje detalj tipske ugradne šine za zastore u
plafonu. Molimo vas da nam dostavite odgovarajući detalj.
8.8. U poziciji tendera 06-47 nedostaje detalj podnih kutija za el. instalacije. Molimo
Vas da dopunite opis i da nam dostavite informaciju da li su podne kutije tipske
ili se posebno proizvode za ovaj objekat
8.9. U pozicijama tendera 06-48 do 06-56 u svim opisima je navedeno da se sve radi
prema projektu, statičkom proračunu ili enterijerskom detalju, što nije
dostavljeno u tenderskoj dokumentaciji. Molimo Vas da nam dostavite detalje i
šeme navedenih u opisima pozicija predmera.
Одговор:
- За све тачке меродаван је опис из Конкурсне документације а све шеме и
детаљи који прате пројектну документацију ће бити доступне на
интернет адреси наручиоца www.msub.org.rs, под „Šeme i detalji“.
- За тачку 8.4 - ETFE мембрана је замењена поликарбонатским плочама
док се носачи флуо расвете каче на челичну конструкцију која је остала
непромењена.
- За тачку 8.8 - Подне кутије су типске.
9. Pitanje - pozicije ograda:
9.1. Za pozicije tendera od 06-57 do 06-61 nedostaju šeme i detalji ograda – od POS
1 do POS 29 za unutrašnje ograde i POS 1, 2, 3 za unutrašnje ograde. Molim
Vas da nam dostavite navedene šeme.

9.2. U poziciji tendera 06-57 u opisu su navedeni stubići 40*45mm. Da li je moguće
da stubići budu 40*40mm ili 40*50mm? Molimo vas da nam dostavite
prihvaljivu dimenziju stubića ograde.
9.3. U poziciji tendera 06-57 nije definisan način fixiranja stuba za stepenište i stakla
za stub. Molim Vas da definišete načine fixiranja.
9.4. U pozicijama tendera 06-57, 06-58 i 06-21 (suterenski deo) nedostaju
enterijerski detalji rukohvata (presek). Molimo Vas da nam dostavite detalj.
9.5. U poziciji tendera 06-61 nedostaje poporečni presek rukohvata od profilisanog
lima. Molim Vas da nam dostavite detalj.
Одговор:
- За све тачке шеме и детаљи ограда ће бити доступне на интернет адреси
наручиоца www.msub.org.rs, под „Šeme i detalji“.
- За тачку 9.3 - Испуна унутрашњих ограда је измењена у односу на
пројектовану, дрво замењено стаклом како је то дефинисано описом
позиције који је меродаван приликом давања цене а фиксирање стубова
мора бити исто као на постојећој огради.

II: Pitanja vezana za AG radove
10. Pitanje – izvod iz Arh projekta:
1.6 Molimo vas da nam dostavite izvod iz arh.projekta – osnove i preseke objekta u
pdf ili dwg formatu.
Одговор: Из безбедоносних разлога извод из арх. пројекта нисмо у
могућности да вам доставимо.
11. Pitanje – pozicije demontaže i rušenja u delu predmera koji se odnosi na nadzemni
deo objekta:
11.1.
Molimo vas da nam za pozicije predmera 00-11, 00-13, 00-20 i 00-23
dostavite šeme, visine na kojima se radi demontaža i količine čelika koje su
predmet demontaže
Одговор: Обиласком објекта утврдити висине и количину постојећег
челика конструкције која се демонтира.
12. Pitanje – pozicije izolaterskih radova:
12.1.
Molimo vas da za poziciju 02-18 betonskih i armirano-betonskih radova u
delu predmera koji se tiče nadzemnog dela objekta definišete:
12.1.1. Dimenzije karbonskih lamela koje mogu biti širine 50, 80, 100, 120 ili 150
mm i debljinu koja može biti 1,2 mm i 1,4 mm
12.1.2. Tehničke karakteristike Megaplatea - zateznu silu (može biti od 2800 do
2000 MPa), modul alastičnosti (može biti od 163 do 245 GPa), dilataciju pri
kidanju (može biti od 1,60 do 0,77 %), specifičnu težinu
Одговор: Ширина карбонских плоча је 150mm, дебљина 1,2mm.

13. Pitanje - pozicije stolarskih radova:
13.1.
Za pozicije 05-01 i 05-03 stolarskih radova u delu predmera koji se tiče
suterenskog dela objekta nedostaju šeme stolarije. Molimo Vas da nam ih
dostavite.
13.2.
Za sve pozicije stolarskih radova od 05-01 do 05-20 u delu predmera koji
se tiče nadzemnog dela objekta nedostaju šeme i detalji stolarije. Molim Vas da
nam ih dostavite.
13.3.
Za poziciju 05-01 storaskih radova u suterenskom delu objekta i za
pozicije od 05-01 do 05-07 stolarskih radova u delu predmera koji se tiče
nadzemnog dela objekta radi se impregnacija premazom za postizanje
negorivosti. U svim ostalim pozicjama nema navedenog premaza. Molimo Vas da
nam dostavite informaciju da li se u navedenim pozicijama ukida navedeni
premaz ili ne.
Одговор:
- За тачке 13.1 и 13.2 - Шеме ће бити доступне на интернет адреси
наручиоца www.msub.org.rs, под „Šeme i detalji“.
- За тачку 13.3 - Укида се део описа, у свим позицијама, који се односи на
премаз за постизање негоривости.
14. Pitanje – duplirane pozicije u predmeru:
5.1. Pozicije 15-04 i 15-05 predmera koji se odnosi na nadzemni deo objekta imaju
identičan opis i količinu. Da li je se jedna od pozicija ukida ili ne?
5.2. Pozicija predmera 14-08 koji se tiče nadzemnog dela objekta je navedena i u
molersko-farbarskim i u raznim radovima. Da li se i u kom delu predmera jedna
pozicija ukida?
Одговор:
- За тачку 5.1 - Да, укида се позиција 15-05.
- За тачку 5.2 - Да, укида се позиција 14-08.
15. Pitanje – parketarski radovi:
15.1.
S obzirom na veliku količinu parketa u E klasi, da li su u pozicijama 08-01
i 08-02 parketarskih radova predmera koji se tiče suterenskog dela objekta i u
pozicijama 08-02 i 08-03 predmera koji se tiče nadzemnog dela objekta
obavezujuće dimenzije parketa 45x5,5 cm i 70x7 cm, sa soklom h=7 cm, ili se
mogu ponuditi parket i sokla druge klase, drugih dimenzija i kojih?
Одговор: Димензије и класа паркета су обавезујуће.
16. Pitanje – podopolagački radovi:
16.1.
Da li u poziciji 09-01 pododpolagačkih radova predmera koji se tiče
suterenskog dela objekta osim SIKA SIKAFLOOR 26 može da se ponudi drugi
materijal odgovarajućih tehničkih karakteristika, obzirom da u opisu nije
navedeno i slično?

Одговор: Не, наведени материјал је обавезујући јер у првој фази
реконструкције су усвојени и уграђени делови сутерена са SIKA SIKAFLOOR 26.
17. Pitanje – kamenorezački radovi:
17.1.
Kod pozicija 11-04, 11-05 i 11-09 kamenorezačkih radova predmera koji
se tiče nadzemnog dela objekta podovi rampe, stepenice trema, evakuaciono
stepenište i solbanci treba da budu izvedeni od kamenih ploča debljine d=5 cm,
dok su za sve ostale pozicije podova, zidova i dr. predviđene kamene ploče
debljine d=3 cm. Da li se u navedenim pozicijama menja debljina kamenih ploča
sa d=5 cm na d=3 cm ili ne?
Одговор: Не, остаје како је дефинисано Конкурсном документацијом.
18. Pitanje – razni radovi predmera koji se odnosi na suterenski deo objekta:
18.1.
U pozicijima predmera 13-05 i 13-06 potrebno je da definišete izgled i
nosivost
18.2.
Za poziciju 13-07 potrebno je da definišete visinu i broj fioka
18.3.
Da li za pozicije 13-08 i 13-09 mogu da se ponude ormani u skladu sa
opisom iz pozicije 13-10, obzirom da nije navedeno i slično?
18.4.
Za poziciju predmera 13-11 potrebno je da definišete dimenzije pojedinih
segmenata, broj nivoa polica, nosivost po poličnom nivou, limene obloge,
pokrivni nivo, jedan ili više zaključavajućih volana i dr.
Одговор: Сви потребни елементи ће бити доступни на интернет адреси
наручиоца www.msub.org.rs, под „Pokretna oprema suterenskog dela - pozicije od
13-05 do 13-11“.
19. Pitanje – razni radovi:
19.1.
U poziciji 15-09 raznih radova predmera koji se tiče nadzemnog dela
objekta nije navedena količina. Molim vas da nam definišete da li za ovu
poziciju treba navesti cenu ili ne.
Одговор: Позиција треба да гласи кпл. Ком 1.

Комисија за ЈН - радова бр. 01/16

