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ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
ПРЕДМЕТ: Допуна одговора на питања понуђача за јавну набавку услуга редни број 19/16

На основу уочених техничких грешака у давању одговора под бројем XXVIII - 04 број 404 6/2016 П5
16.09.2016. године за јавну набавку услуга редни број 19/16 - Израда идејног решења на урбанистичкоархитектонском конкурсу за изградњу објекта у Градске галерије на Косанчићевом венцу, на групу
питања 3, истичемо следеће:
Питање 2
Postovani,
U vezi konstruktivnog ojacanja kako zbog stabilnosti terena tako i pravilnog fundiranja imam sledece pitanje:
S obzirom da je parcela trapezoidnog oblika (objekat u osnovi pravougaonog oblika) – KP 1950/2, i pripada
gradu, da li se u drugoj fazi moze pretpostaviti moguca zauzetost od 100% za nivoe ispod kote grebena
Kosancicevog Venca?
Takodje s obzirom da se teren mora ucvrstiti u prvoj fazi da li je moguce vec u prvoj fazi predstaviti
konstruktivno resenje konstrukcije ispod kote (~98.00) dakle ispod nivoa Kosancicevog venca?

ОДГОВОР:


У другој фази могуће је градити и у надземним и у подземним етажама до границе парцеле Ј9
(формирана од кп 1950/2 и дела кп 1950/1 КО Стари град ) уз поштовање услова ЈКП Зеленило
Београд.
У првој фази могуће је у подземним етажама ( испод нивоа 98.00, кота улице Косанчићев венац )
пројектовати објекат до границе кп 1950/2 КО Стари град у циљу стабилизације терена, а у
надземним етажама - у приземљу у оквиру хоризонталног габарита постојећег објекта, с тим да се, у
циљу рационализације градње и испуњења тражених стадарда енегетске ефикасности, у овој фази
реализације дозвољава и градња до границе парцеле према суседу у ул. Косанчићев венац 25. У овој
фази допушта се и могућност препуста горњe етажe до улице Косанчићев венац, т.ј. до границе парцеле.

С поштовањем,
Председник жирија за јавну набавку
Зорица Савичић, дипл.инж.арх. с.р.

