МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
Број: 01-40/102
Датум: 21.04.2016. године
Београд

О Д Г О В О Р З А И Н Т Е Р Е С О В А Н О М Л И Ц У - 31
у отвореном поступку
Извођење радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта Музеја
савремене уметности
ЈН - радова бр. 01/16

1. Питање: pozicije demontaže i rušenja u delu predmera koji se odnosi na
nadzemni deo objekta:
1.1 Pozicija 00-22 dela predmera koji se odnosi na nadzemni deo - da li je
jedinica mere m3 kako je dato u opisu ili m2?
Одговор: Јединица мере је m2.
2. Питање: parketarski radovi:
2.1. Pozicija 08-02 predmera, sa količinom 1.470 m2 - pitanje je da li se opisom
podrazumna nabavka i ugradnja novog parketa u E klasi ili prepakivanje i
lakiranje postojećeg parketa
Одговор: Да, подразумна се набавка и уградња новог паркета, како је и
дефинисано предмером.
3. Питање: limarski radovi radovi:
3.1. Pozicija 07-06 - razvijena širina 48 cm ne odgovara dimenziji oluka u opisu
predmera – izrada i montaža odvodnih oluka od inoxa Ø50mm. Koji podatak
je validan?
3.2. Pozicija 07-07 - Izrada i montaža zaštitnih poklopaca od perforiranog lima
za slivnike Ø 50mm. Koja je dimenzija rešetke?
Одговор: 3.1. Валидан податак је податак из предмера - олук од inoxa
Ø50mm.
3.2. Поклопац је стандардних димензија.

4. Питање: Ostala bravarija:
4.1 Molimo vas da nam dostavite detalj i dispoziciju tipskih ugradnih šina za
zastore u plafonu (garnišne). Da li se pozicja već nalazi u okviru dela
predmera Platneni rolo zastori ili ne?
Одговор: Да, позиција је обухваћена у оквиру дела предмера Платнени роло
застори.
5. Питање: gipsarski radovi:
5.1 Pozicija 07-05 predmera koji se odnosi na suterenski deo objekta – u okviru
pregrade od gips ploča predvideti i 3 kom servisnih vrata. Od kog materijala
su navedena vrata? Da li su vrata već specificirana u nekom delu predmera i
u kojoj pozicji? Da li u okviru ove pozcije treba ponuditi i 3 kom vrata, i od
kog materijala?
Одговор: Не, предмером нису дефинисана врата која су уграђена у првој
фази.
6. Питање: PP bravarija:
6.1 U pozicijama 06-33, 06-34 i 06-34 su neusaglašeni zahtevi za vatrooportnost
elemenata pregrada. Molimo vas da nam dostavite traženu vatrootpornost za
sve elemente koje su navedene u predmetnim pozicijama radova.
Одговор: Тражена ватроотпорност је 60 min.
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