МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
Број: 01-40/53
Датум: 11.04.2016. 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 - 12
у отвореном поступку
Извођење радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта Музеја
савремене уметности
ЈН - радова бр. 01/16

1. Питање: Uvidom u projektnu dokumentaciju prilikom obilaska MSU
Beograd, ustanovljeno je da se dokumentacija koju ste nam dostavili radnije ne
poklapa sa projektnom dokumentacijom i šemama.
Kako bi migli da sagledamo pozicije koje obrađujemo i da damo što precizniju
ponudu, molimo Vas nam dostavite:
1.1. Sve validne šeme spoljne bravarije
1.2. Izglede fasada i to:
Jugo-istočni izgled (list 25. sveska 4)
Jugo-zapadni izgled (list 26, sveska 4)
Severo-zapadni izgled (list 27, sveska 4)
Severo-istočni izgled (list 28, sveska 4)
1.3. Šeme unutrašnje bravarije (list Š-51, sveska 5)
1.4. Detalje sa listova D-01, D-02, D-03, D-04 i D-05 iz sveske 5
1.5. Vrata koja su tražena u poziciji 06-20 su već izvedena na objektu. Da li se
postojeća vrata demontiraju i montiraju nova, zajedno sa žaluzinom?
Одговор:
- За тачке 1.1., 1.2., 1.3. и 1.4. - Наведене шеме и детаљи су доступне на
интернет адреси наручиоца www.msub.org.rs, под „Šeme i detalji“.
- За тачку 1.5. - Да, постојећа врата у позицији 06-20 се демонтирају и
монтирају нова, заједно са жалузином.
1. Питање: U pozicijama 06-23 i 06-24 bravarskih radova u suterenu navedena
su određena vrata koja treba da nudimo. Nije navedeno da je moguće dati sličnu
varijantu. Od proizvođača vrata smo dobili obaveštenje da se data vrata više ne
proizvode. Molimo Vas da nam date nove opise i šeme na osnovu kojih možemo da
formiramo ponudu za date pozicije.

Одговор: Наведени профил је дефинисан у првој фази реконструкције када
су на објекту усвојени и уграђени WICONA FERO WIIC профили, алернатива су
профили РП ТЕХНИК-а. Наведене шеме су доступне на интернет адреси наручиоца
www.msub.org.rs, под „Šeme i detalji“.
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