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Јавно предузеће за урбанистичко и просторно
планирање, грађевинско земљиште и путеве
''Градац'' Чачак
Цара Лазара број 51.
Чачак
690/2017 - по овлашћењу
10.11.2017. године

Предмет: Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације

Дана 08.11.2017. године путем електкронске поште ( e-maila ) примили смо
захтев заинтересованог лица за појашњењем конкурсне документације ( допис
именован као ''Питања у вези јавне набавке декоративна расвета бр. 22/Д-2017'' ) у
отвореном поступка јавне набавке - набавка добара – набавка декоративне расвете за
потребе града Чачка, редни број јавне набавке 22/Д-2017, заведен код наручиоца
овлашћеника - ЈП ''Градац'' Чачак под бројем 684/2017 - по овлашћењу од 09.11.2017.
године.

Текст захтева:

''ПИТАЊА У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДЕКОРАТИВНА РАСВЕТА бр. 22/Д-2017
Поштовани у вези предметне јавне набавке, можете ли нам дати одговоре на
следеће питање:
1. За тражену јелку, на каквој врсти подлоге сте предвидели да стоји и на који
начин сте предвидели њено причвршћивање, да ли су у питању анкери за
бетон или шта друго, пошто је висина енормна да би без адекватног
анкерисања у случају олујних ветрова и снежних падавина била
нестабилна.
2. За конструкцију елемената сте предвидели алуминијум, може ли се
користити прохром, нарочито за израду јелке, јер је доста чвршћи и
конструкцијски бољи од алуминијума а уз то јефтинији.
3. За постоље сте предвидели да буде покривено алуминијумском плочом,
што по нама није најсрећније решење за спољне услове коришћења,
предложили би смо да та плоча буде од експандираног лима било
алуминијумског или прохромског, због тога да се на њој не би задржава
евентуална киша или снег.''
На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник
Републике Србије'' број 124/12, 14/15 и 68/15 ) наручилац овлашћеник - ЈП ''Градац''
Чачак, Вам доставља следеће одговоре:
1. Предвиђено је да јелка буде постављена на подијуму, а увршћење подијума
и јелке ( заједничка конструкција ) зависи од техничког решења понуђача.
2.Обзиром да наручилац већ има одређену количину елемената декоративне
расвете из претходних година чија је конструкција од алуминијума, то је и
разлог због чега се наручилац определио за ову врсту материјала.Такође,
алуминијум је лакши материјал од прохрома чиме се постиже да цела
конструкција буде лакша а самим тим и безбеднија.
3.Предвиђено је да цела конструкција буде направљена од алуминијума, тако да
је на понуђачима да дефинишу конструкцију која ће задовољити тражене
параметре као што су безбедност и чврстина конструкције.
Комисија за јавну набавку

