Број акта: 142/5
Датум: 01.03.2019.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА 2
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА – АДАПТАЦИЈА ИЗЛОЖБЕНОГ
ПРОСТОРА И ПОСТАВКА ИЗЛОЖБЕ У ГАЛЕРИЈИ САНУ
Путем електронске поште дана 28.02.2019. године Наручилац је примио захтев
заинтересованог лица којим се траже додатна разјашњења у вези Конкурсне документације
за набавку радова - адаптација изложбеног простора и поставка изложбе у Галерији САНУ
ЈН бр. 1/2019, са следећим питањем:
1. У позицији 2 и 3 тражи се израда гипсаних зидова - које су висине зидови?
2. У позицији 2 и 3 тражи се израда гипсаних зидова - да ли је потребно да се зидови
бандажирају и/или глетују?
3. У позицији 5 тражи се санација зидова и украсних венаца - какви зидови и венци су у
питању и на какву врсту санације се мисли? Са којим материјалима се ради и који је
поступак санације?
4. У позицији 8 тражи се унос, склапање и постављање експоната у простор - унос
експоната одакле? Да ли се експонати довозе од некуд и ко их довози и где их испоручује
обзиром да сте навели да "Наручилац није у могућности да обезбеди паркинг и приступ
возила за истовар робе"? Ког су габарита експонати и које тежине? Молимо Вас да
образложите ову позицију јер је немогуће дати понуду на ову позицију "паушално" јер не
знамо ни приближно обим радова?
5. На којим висинама се изводе радови за позиције 1-8 обзиром да се нигде не помиње
скела за унутрашње радове?
6. Навели сте да "Наручилац није у могућности да обезбеди паркинг и приступ возила за
истовар робе и одношење шута у близини објекта" - да ли то значи да Ви немате
одговарајуци простор где би роба и шут могао да се привремено складишти или је уопште
немогуће доћи до објекта обзиром да се налазите у К.Михаиловој?
Одговори на питања:
1. Висина простора је од 3,5м до 5м.
2. Да.
3. Венци су гипсани, зидови су малтерисани. Ради се санација пре кречења, напрслине,
отпали креч и малтер.
4. Експонати се довозе до најближе могуће локације у односу на Галерију САНУ.
Очекује се да ће бити 80 експоната, углавном великих габарита. Део експоната се
налази у самој згради САНУ, а остатак од приближно 50 ће бити допремљено са
стране. У питању су дела која припадају националној културној баштини изузетне
вредности.
5. Понуђач сам одређује на који начин ће организовати посао јер ће у току радова у
простору бити и један број експоната. Висина зидова је до 5м.
6. Роба и шут не могу бити складиштени у згради САНУ. У току су радови на поправци
плоча у Кнез Михаиловој улици и немогућ је приступ згради моторним возилом.
Иначе је кретање доставним возилима забрањено. Уобичајено се истовар ради на
Обилићевом венцу у раним јутарњим или касним вечерњим сатима.
Комисија за јавну набавку

