СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА НЕУРОЛОШКА
ОБОЉЕЊА И ПОСТТРАУМАТСКА СТАЊА
„ДР БОРИВОЈЕ ГЊАТИЋ“
СТАРИ СЛАНКАМЕН
Број: 05-354-2/2015
Датум: 19.05.2015. године
СТАРИ СЛАНКАМЕН
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, а све у складу са члaном 20.
истог Закона („Службени гласник РС“, број 124/2012 и 14/2015) пристиглог захтева
заинтересованог лица за додатним информацијама у вези са припремањем понуде
(заведеног под деловодним бројем Наручиоца бр. 05-351/2015 од 18.05.2015. године),
Комисија за јавну набавку упућује лицима који су преузели конкурсну документацију
ОДГОВОРЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА
(ЈНМВ 1/2015)
Израда техничке документације за базен у кругу специјалне болнице за
неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари
Сланкамен
Одговори на питања:
1. У питању је отворени или затворени базен?
Отворено-затворени базен (кров непомерљив, зидови померљиви).
2. Које су димензије базена?
Димензије базена су 23 x 33 м.
3. Која је планирана дубина базена?
Дубина базена је максимално 1,8 м.
4. Која је намена базена? Пливачки, рекреативно, терапеутски итд.?
Рекреативни, отворен за грађане.
5. Којом водом се базен пуни, вода из водоводног система, термална вода, бунарска?
Базен се пуни водом из водоводног система и термалном водом.
6. Да ли је потребно пројектом обухватити још неки додатни систем цевовода, доводника
воде, система за пречишћавање, дегазацију и слично?
Пројектом треба обухватити само пумпно филтерско постројење са пратећом
опремом.
7. Уколико се ради о затвореном базену које је природе објекат, стални или привремени
типа балон?
Објекат је стални.
8. Који је енергент који је предвиђен за загревање базенског објекта (уколико се ради о
затвореном базену)?
Загревање базенског објекта се врши преко постојеће котларнице.

9. Која је бруто површина која је предвиђена за разраду пројектом? Уколико се ради о
затвореном базену има ли неки облик топле везе са главним објектом?
Бруто површина је око 2.500м2. Предвиђена је топла веза са објектом.
10.

Који је обим партерног уређења предмет пројектне разраде?
Партерно уређење је предвиђено на површини од базена до ограде према
Дунаву по дужој страни (појас ширине око 30м) и у појасу од око 7м на
преостале 3 стране.

11.

Да ли су предмет разраде пројекта неки делови спољне инфраструктуре, попут
трафостанице, доводних водова, гасовод, везе са водоводом и канализацијом итд.?
Потребно је пројектом обухватити измештање постојеће инфраструктуре у
оквиру локације и повезивање инфраструктуре базена на постојећу.
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