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ПИТАЊА УЧЕСНИКА И ОДГОВОРИ ЖИРИЈА КОНКУРСА ЗА АМБАСАДУ У
КАНБЕРИ, АУСТРАЛИЈА

I ГРУПА ПИТАЊА:
I/1. ПИТАЊЕ: Поштовани, нисам нашао да је задат минималан или максималан број
графичких прилога (Б2 формат , 70x50 цм ) па претпостављам да је то
према нашем нахођењу.
ОДГОВОР:
Није дефинисан број графичких прилога конкурсног рада.
У Програму конкурса – 6.3. Садржај конкурсног рада, обавезни
графички и текстуални прилози наведени су као одредница
елемената и садржаја које је потребно приказати у оквиру
конкурсног рада, а број прилога је према нахођењу конкурената.
II ГРУПА ПИТАЊА :
II/1. ПИТАЊЕ : Пишем Вам у вези са конкурсом за амбасаду Србије у Канбери. У
конкурсној документацији је наглашено да треба предвидети терен за
баскет. Да ли је баскет терен половине кошаркашког терена? Да ли
терен за баскет може да се комбинује са тереном за тенис на истој
површини?
ОДГОВОР :
Да, терен за баскет је половина кошаркашког терена. Могуће је
комбиновати баскет терена са тереном за тенис на истој површини
– тако што би били исцртани један унутар другог.
III ГРУПА ПИТАЊА:
III/1. ПИТАЊЕ : ДА ЛИ ЈЕ ДОЗВОЉЕНО ОСТВАРИТИ КОЛСКИ ПРИЛАЗ (ЗА
РЕЗИДЕНЦИЈУ, ИЛИ ТЕХНИЧКИ УЛАЗ) НА СЕВЕРНОЈ ГРАНИЦИ
ПАРЦЕЛЕ.
ОДГОВОР:
Није дозвољено. Сви колски и пешачки приступи комплексу
морају бити из улице Бил Крезент [6 Beale Crescent], како је
наведено у Програму конкурса.

III/2. ПИТАЊЕ: НА КОЈИ НАЧИН ЈЕ ОРГАНИЗОВАНО ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА ИЗ
КОМПЛЕКСА, ОДНОСНО ДА ЛИ СЕРВИСНО ВОЗИЛО УЛАЗИ У
КОМПЛЕКС И ДА ЛИ СМЕЋЕ ПРЕУЗИМА ИЗ КОНТЕЈНЕРА ИЛИ
ПАКОВАНО У КЕСАМА.
ОДГОВОР :
Сервисно возило не улази у комплекс. Канте за смеће се
одређеним данима, у зависности од врсте отпада (сваке недеље
органски отпад, а сваке друге комунални) изгурају на тротоар
испред комплекса, а сервисно возило механичком руком, са улице,
подиже и празни канте.
Смеће се у Канбери обавезно сортира, у канте величине 200-250300 литара, које су обавезно са точкићима.
III/3. ПИТАЊЕ : ДА ЛИ СЕ ПОВРШИНА ПОДЗЕМНИХ И СУТЕРЕНСКИХ ЕТАЖА
ОБУХВАТА БРГП-ОМ.
ОДГОВОР :
Техничке просторије у сутерену објекта, као ни окна лифта,
степеништа и простори за смештај фиксних инсталација у склопу
целог објекта - не урачунавају се у
БРГП при обрачуну
урбанистичких параметара.
ПИТАЊЕ:
КОЛИКИ
ЈЕ
БРОЈ
ПОМОЋНОГ
ОСОБЉА
(ЧИСТАЧИЦЕ,КОНОБАРИ, КУВАРИ, БАШТОВАН, ОБЕЗБЕЂЕЊЕ)
У
РЕДОВНОМ
РЕЖИМУ
РАДА
ДИПЛОМАТСКОГ
ПРЕДСТАВНИШТВА.
ОДГОВОР :
Укупан број помоћног особља у амбасади није фиксан, а део
помоћног особља (домар) и станује у оквиру комплекса амбасаде. За
стално помоћно особље као што су домар, чистачица, возач и
обезбеђење није потребно обезбеђивати посебан лични простор осим
простора за гардеробе и санитарних просторија у оквиру техничких и
помоћних простора Амбасаде.
За кухињско особље, чији број варира у зависности од тренутних
потреба Амбасаде, такође је потребно обезбедити гардеробе и
санитарне просторије, што је и саставни део помоћних просторија
професионалне кухиње у оквиру објекта Амбасаде.
У оквиру Резиденције, простор за помоћну особу (кућну помоћницу,
дадиљу) обезбедити у складу са могућностима како је наведено у
Програму конкурса - 4.2.1 Планирани капацитети изградње /
РЕЗИДЕНЦИЈА АМБАСАДОРА.
III/4.

IV ГРУПА ПИТАЊА
IV/1. ПИТАЊЕ : Поштовани,молим Вас да прецизирате које просторије треба да имају
директну везу са професионалном кухињом, и које просторије треба да
имају директну везу са репрезентативном зоном спољног простора
(кухиња, хол, велики салон...?) Унапред хвала
ОДГОВОР:
Директну везу са сервирним делом професионалне кухиње
обавезно треба да има трпезарија. Велики салон са сервирним делом
кухиње може бити повезан директном везом, преко техничке
комуникације или преко трпезарије.

Директну везу са репрезентативном зоном спољног простора
обавезно треба да има велики салон, како је наведено у Програму
конкурса - 4.2.1 Планирани капацитети изградње / АМБАСАДА СА
КОНЗУЛАРНИМ ОДЕЉЕЊЕМ / АМБАСАДА
Напомена: Додатне информације и појашњења чине саставни део конкурсне документације.

Жири конкурса

