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ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

ПРЕДМЕТ: Додатне информације или појашњења за јавну набавку услуга редни број 19/16ИСПРАВКА

-

Претходним дописом је грешком објављена радна верзија одговора, па овим путем
објављујемо исправку одговора на питања 2, 5 и 9.

На основу захтева за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације у складу са
чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) за јавну
набавку услуга редни број 19/16 - Израда идејног решења на урбанистичко-архитектонском
конкурсу за изградњу објекта у Градске галерије на Косанчићевом венцу, истичемо следеће:
Питањa:
„Поштовани,
Молим вас да ми одговорите на следећа питања у вези са ЈН бр. 19/16 - Израда идејног решења на
урбанистичко-архитектонском конкурсу за изградњу објекта Градске галерије на Косанчићевом венцу:
Питањe 2
Из конкурсног материјала није сасвим јасно да ли се у првој фази предвиђа изградња подрума или
сутерена (на неким местима се говори о подруму, на неким о сутерену, а на приложеним пресецима
није приказан габарит објекта у првој фази). Питање је да ли ће у првој фази етаже испод нивоа
Улице Косанчићев венац бити потпуно укопане (подрумске), или је дозвољено откопавање постојеће
падине са западне стране, до коте 91 м н.в. и формирање сутерена са слободном/надземном
западном фасадом?“
Одговор :
У првој фази се изводе радови у подземним етажама само у оквиру граница парцеле 1950/2.
У другој фази могуће је градити до граница грађевинске парцеле Ј9 тако да се објекат може повезати
са пешачком комуникацијом која се планира на коти 91.м.н.в. у складу са Планом детаљне регулације
Просторне целине Косанчићев венац, "Службени лист града Београда", бр. 37/07.
Питањe 5
„Није јасно да ли у табели која се односи на зеленило треба дати проценат зелених фасадних
површина у односу на величину парцеле (и ако треба, зашто?).“

Одговор :
Није потребно дати проценат зелених фасадних површина у односу на површину парцеле.
Питањe 9
“У приложеном материјалу нема адекватне геодетске подлоге. Топографски план локације ("део
2.дwг") дат је у размери 1:1000, а геодетски снимак лагума ("3.2) лагум _геодетски снимак.дwг") не
садржи све потребне висинске коте. Такође, висинске коте дате у тим прилозима, разликују се и до
50цм. Да ли је могуће обезбедити тачне висинске коте, макар на угловима постојећег објекта и на
угловима постојеће парцеле 1950/2?”
Одговор :
Aжурирани геодетски снимак допуњен траженим информацијама објављен је 23.09.2016. године.

С поштовањем
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