„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН
бр. 36/2019 ”.
Поштовани, на страни 3 КД, у Техничким карактеристикама наводите:
"Након тога је потребно наношење филца (геотекстил 300 g), постављање еластичне
ПВЦ мембране Сика план 15 Г дебљине 1,5 mm. Као последњи слој на крову поставља
се армирани полиестерски филц УВ отпоран ПВЦ мембрана, слободно положена и
причвршћења механичким фиксерима са 100 % вареним преклопима."
1. Из вашег описа се не може недвосмислено закључити да ли се ПВЦ мембрана
израђује у једном слоју (као што налаже методологија рада) па Вас молимо да нам
ради лакшег припремања Понуде помогнете у смислу да нам наведете тачно од којих
и колико слојева се састоји планирана хидроизолација и да ли је планиран
неоптерећени или оптерећени систем хидроизолације?
Наиме, неоптерећени систем хидроизолације подразумева један слој полестерског
филца (геотекстил) и један слој ПВЦ мембране УВ отпорне. Оптерећени систем
подразумева два слоја полестерског филца (геотекстила) и један слој ПВЦ мембране
- један слој филца се полазе на кров, преко њега се уграђује ПВЦ мембрана и преко
ње се опет поставља полестерски филц који служи као раздвајајући слој јер се
хидроизолација оптерећује нпр. шљунком или бетонским плочама.
2. Такође, у опису помињете ПВЦ мембрану само једног произвођача, (Сика) без
додатка "или одговарајуће". Како на тржишту постоје постоје ПВЦ мембране више
произвођача (Icopal, Bauder, Flagon, TehnoNikol) које по карактеристикама одговарају
СикаПлан 15Г, занима нас да ли ће се дозволити уградња ПВЦ мембране другог
произвођача која задовољава задате критеријуме?
3. Да ли је могуће извршити обилазак локације на којој се изводе радови и која је
процедура за исти?
Одговори:
1. Планиран је неоптерећујући систем хидроизолације у једном слоју ПВЦ мембране
која је УВ отпорна.
2. Дозволићемо уградњу ПВЦ мембране другог произвођача, уколико
карактеристике производа нису слабије од производа СикаПлан 15г. Молим Вас да
нам доставите технички лист производа издат од стране произвођача.
3. Можете се јавити колеги Слободану Јакици на 0637504377, који ће Вам омогућити
приступ локацији.

Комисија за ЈН 36/2019

