На основу чл. 54. став 13. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку, јавне
набавке извођења радова на изградњи рекреациoног базена са аква парком у Нишу (одлука о
покретању поступка бр. 03-5861 од 29.07.2015. године), ЈН бр. 1.3.65, одговара на захтеве и
питања заинтересованог лица у циљу појашњења конкурсне документације:

Питање број 1 oд 07.08.2015.године:
„У циљу подношења потпуне и квалитетне понуде, молимо за појашњење следећих
позиција из предмера радова.
На страни 34/78 конкурсне документације група радова V БЕТОНСКИ РАДОВИ, позиције 11
и 12.
- Израда АБ зидова и АБ подних плоча инспекцијског канала који повезује рекреациони
базен са олимпијским и базеном за скокове...
- У опису позиције стоји да у јединичну цену улазе (цитирам) - У цену улазе и оплата,
подупирачи, арматура и помоћна скела“
ПИТАЊЕ:
1) Да ли код формирања јединичних цена за ове позиције треба рачунати и арматуру (како
је написано) или се јединичном ценом обухвата само бетон и потребна оплата?
2) Уколико јединичном ценом бетонирања треба обухватити и арматуру, молим Вас за
одговор колико кг арматуре рачунати за 1м3 бетонирања зидова и колико арматуре рачунати за
бетонирање 1м3 подних плоча?
Молим Вас да одредите потребне количине арматуре како би сви учесници у поступку
рачунали исту количину и уједно били у равноправном положају.

Одговор на питање број 1 од 07.08.2015.године:
Одговор на питање које је заинтересовано лице поставило 07.08.2015. године дат је кроз
измене и допуне конкурсне документације бр. 1, које су дана 10.08.2015. године постављене на
Портал УЈН и интернет страницу ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.
Приликом израде конкурсне документације за предметну јавну набавку, поткрала се грешка
у опису Предмера радова V БЕТОНСКИ РАДОВИ, поз. 11. и поз. 12 на стр. 34/78.
Наиме, сва потребна арматура дата је у делу VI овог Предмера - „АРМИРАЧКИ РАДОВИ“,
поз. 1, поз. 2. и поз. 3. на страницама 34/78 и 35/78 конкурсне документације.

