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), а у вези члана 86. Закона о изменама и допуни закона о
јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 86/15) 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 захтев и
питања заинтересованог лица у циљу појашњења конкурсне документације:
Захтев oд 14.08.2015.године:
У интересу достављања тачније и прецизније понуде,молимо да нам појасните следеће
позиције из предмера радова (сва питања се одосе на део V - машинске инстлације, опрема,
атракције и ППЗ):
Поз. II.9.: Угаони елементи преливног шахта… ком 14 - ПИТАЊЕ: Можете ли појаснити, на
шта се тачно односи?
Поз. III.1: Једноструки ваздушни кревети... ком 8 - ПИТАЊЕ: Да ли је могуће допунити
карактеристике, осим димензија?
Поз. III.4: Пумпе за ваздушно водене масажере...ком - ПИТАЊЕ: Да ли се може
дефинисти дужина цевовода од усиса до потиса?
Поз. III.11: Атракција „Ластин реп“...ком 6 - ПИТАЊЕ: Како није дефинисана мера
атракције „ластин реп“, да ли је могуће добити детаљнији опис и карактеристике)
Поз. III.12: Пумпа за печурке,комплет са филтером за влакна...ком 2 - ПИТАЊЕ: Дужина
цевовода)
Поз. III.15: Пумпа за атракцију „Водени топ“...ком 2 - ПИТАЊЕ: Неопходно доставити
детаљнији опис.
Поз. III.17: Водена атракција „Водени топ“...ком 4 - ПИТАЊЕ: Неопходно доставити
детаљнији опис.
Поз. III.18: Пропелерна пумпа за атракцију „Брза река“...ком 1 - ПИТАЊЕ: За какав пречник
цеви је предевиђена наведена пумпа?
Поз. III.19: Решетка за убацивање воде у „брзу реку“... ком 1 - ПИТАЊЕ: Да ли је потребна
носећа подконструкција за решетку?
Поз V.5.: Водомер...ком 1 - ПИТАЊЕ: Да ли се позиција односи на реконструкцију старог
водомера или набавку и испоруку новог?
Одговори по захтеву од 14.08.2015.године:
Поз. II 9: Наручилац је угаоне елементе јасно дефинисао описом (произвођач) и
димензијама 295х22мм, и материјалом.
Поз. III 1: Наручилац је једноструки ваздушни кревет јасно дефинисао димензијама у
предмеру, произвођачем и материјалом.
Поз. III 4: Дужина цевовода од усиса до потиса је садржана у оквиру количина предмера
позиција III 23.
Поз. III 11: Наручилац је, за атракцију „Ластин реп“ јасно дефинисао ширину воденог
млаза са произвођачем и материјалима у предмеру.
Поз. III 12: Наручилац је дужину цеви за пумпу за печурке одредио у оквиру количина за
позицију предмера III 23.
Поз. III 15: За пумпу за атракцију „Водени топ“ наручилац је јасно дефинисао позицију у
предмеру са детаљним описом произвођача и материјала.
Поз. III 17: За атракцију „Водени топ“ наручилац је предмером дефинисао материјале,
произвођача, као и цеви ø 84х1500мм - 3 ком.
Поз. III 18: Одговор на ово питање дат је кроз измене и допуне конкурсне документације
бр. 2 од 17.08.2015. године
Поз. III 19: За решетку за убацивање воде у „брзу реку“ није потребна носећа
потконструкција.
Поз V 5: Предвиђена је набавка новог водомера.

