ГРАД ПИРОТ
Град Пирот
Српских Владара број 82
Број: 404-140/2017
Датум: 03.05.2017.
ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА У ВЕЗИ ЈН БР. 1.3.12/2017
АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА ШОСО МЛАДОСТ
Дана 27.04.2017., 28.04.2017.године и 29.04.2017., постављена су следећа питања:
1. Молимо Вас да нам дате коначне количине за санацију санитарних чворова у
школи "Младост" у позицијама (ЈН 1.3.12/2017): Припремни радови - позиција 1.5 и
Санитарни објекти, прибор и опрема - позиције 7.1; 7.2; 7.8 и 7.9.
2. Молимо Вас да дефинишете тип кровног покривача за кров у школи Младост.
Тендерском документацијом је предвиђен фалцовани цреп, док је у цртежу бр.17
Идејног пројекта предвиђен цреп типа "Медитеран".
3. Молимо Вас да на порталу објавите документ са свим шемама столарије за
предметни објекат, како би прецизније могле да се формирају цена за фасадну и
унутрашњу столарију.
ОДГОВОРИ:
1.
POZ. 1.5. Мења се и сада гласи
Демонтажа ВЦ-шоља,водокотлића и умиваоника Неупотребљив материјал одвести н
а депонију до 5км,
а упоребљив складиштити на месту које одреди инвеститор.Обрачун дат по ком
WC шоља
ком. 14
писоар
ком. 6
умиваоник
ком. 12
POZ. 7.1. Мења се и сада гласи
Набавити и монтирати комплет керамичку шкољку за умиваоник. Умиваоник причврс
тити за зид са припадајућа 2 завртња и два типла.
Испод шкољке поставити месингани хромирани сифон од фи32 мм.Сифон спојити са
канализацијом помоћу хромиране месингане цеви са розетом до зида.
Обрачунава се по комаду уграђеног комплета
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за особе са инвалидитетом

ком. 12
ком. 2

POZ. 7.2. Мења се и сада гласи
Комплет WC-шоља са високим испирачем.Набавити, поставити и спојити по пропису
са канализацијом и водоводом комплетан енглески клозет са следецим деловима:Из
међу одлива шоље и наглавка канализационе цеви спојити са гуменом између шоље
и пода. Шољу причврстити помоћу 2 завртња најмање 5 цм. заврнута у типлове од б
итуменизиране јуте углављене у рупу у поду.б) Клозетска даска са поклопцем од пла
стике са припадајућим завртњима и одбојницима у боји по избору пројектанта.ц) резе
рвоар за испирање клозета високо постављен, који треба правилно спојити са довод
ом воде помоћу бакарне хромиране цеви ø 15мм. и ЕК-вентилом и са шкољком плас
тичном цеви ø 32мм.Обрачунава се комплет изведено по комаду.
за особе са инвалидитетом

ком. 10
ком. 2

POZ. 7.3. Мења се и сада гласи
Набавка и монтажа керамичког зидног писоара.домаће производње I класе Писоар п
реко гумених подметача причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафо
вима.Поставити хромирани пропусни вентил и сифон.Обрачунава се комплет изведе
но по комаду.
ком. 6
POZ. 7.4. Мења се и сада гласи
Електрични грејач воде-бојлер капацитета 50 литра.
Набавити и монтирати бојлер(од прохрома) на постојећим местима са сигуросним ве
нтилом .и хромираних цевчицама за повезивање.Бојлер монтирати по атесту произв
ођача Обрачунава се све испробано и комплет монтирано по комаду
ком. 3
POZ. 7.8. Мења се и сада гласи
Огледало са етажером Набавити и монтирати изнад умиваоника огледало од биљур
ног стакла са задњом оловном изолацијом против влаге димензија 40x60 цм. са етаж
ером. Огледало причврстити на зид месинганим пониклованим завртњима.Обрачуна
ва се по комаду уграђеног комплета.
ком. 12
за особе са инвалидитетом
ком. 2
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POZ. 7.9. Мења се и сада гласи
Батерије за лавабо за хладну и топлу воду Набавити и уградити једноручну стојећу б
атерију за лавабо по избору инвеститора.Обрачунава се уграђено по комаду
за особе са инвалидитетом

ком. 12
ком. 2

2. Предвиђен је фалцовани цреп
Набавка и покривање крова фалцованим црепом за нагиб крова од 33,3 % , са
свим специјалним комадима црепа
* снегобрански цреп ( поставља се у два реда на сваку кровну раван, потребно
око 1000 црепова )
* вентилациони цреп - 1 ком / 5 м² . Потребно око 300 црепа за цео кров .
* антенски цреп , 6 комада за целу кровну површину
* завршни леви цреп , 100 комада за целу кровну површину
* завршни десни цреп , 100 комада за целу кровну површину
НАПОМЕНА: Ценом је обухваћен рад,материјал и потребна скела.
Обрачун по м² развијене површине.
Знаци вази оно сто писе у предмеру радова.
3. Све шеме столарије за предметни објекат се налазе у прилогу.
Комисија за предметну ЈН
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