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ПИТАЊЕ И ОДГОВОР бр. 14
Поводом захтева за додатним појашњењем конкурсне документације за јавну набавку
бр. НЗН/03/14 – Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији школских
објеката у оквиру Програма модернизације школа, достављамо вам следећe одговорe:
1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
ЛОТ 2 ОШ „Светозар Марковић“
У збирној рекапитулацији предмера и предрачуна радова, за ОШ „Светозар Марковић“
у улици Хаџи Милентијева бр. 62 у Београду, Неимар, постоји ставка „лифтовско
постројење“, али не постоји предрачун за исто.
Да ли је предвиђена уградња лифта у поменути објекат?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Предвиђена је уградња лифта у објекат, у свему према Главном пројекту лифта.
Предрачун лифтовског постројења и Спецификација електромеханичке опреме
путничког лифта налази се на у Нумеричком делу техничке документације ДЕО 8:
Главног пројекта лифта, поглавље 3.3. и 3.4. У прилогу Вам достављамо предрачун
лифтовског постројења и Спецификацију електромеханичке опреме путничког лифта.
2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
ЛОТ 2 ОШ „Светозар Марковић“
У техничком опису и опису позиција фасадне столарије стоји:
Крила прозора застакљена нискоемисионим двоструким стаклом д = 4+12+4 мм пуњена
хелијумом и дихтована ЕПДМ гумом.
Да ли је посреди грешка, јер је стандардно пуњење аргоном и криптоном?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
У питању је грешка. Предвиђено је стандардно пуњење аргоном.
3. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Да ли је за Наручиоца прихватљиво да понуђач достави гаранције/писма од две
различите банке, односно гаранцију/писма за озбиљност понуде и аванс од једне банке,
а за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року, од друге банке?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Одговор је позитиван.
4. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Да ли је за Наручиоца прихватљиво да понуђач достави гаранције од два члана
конзорцијума (гаранцију/писма за озбиљност понуде и аванс од водећег члана
конзорцијума, а за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року,
од другог члана конзорцијума)?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Одговор је позитиван.
5. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Одељак 2.3 Подаци за квалификацију, тачка 4, која се односи на Систем менаџмент
квалитета, односно прилагање Сертификата SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2005,
SRPS OH SAS 18001:2008, питање гласи:
Уколико понуђач наступа као конзорцијум, да ли сваки члан конзорцијума мора да
задовољи тражени услов или је довољно да водећи члан испуни тражени услов?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Довољно је да водећи члан испуни тражени услов.
6. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У предмеру и предрачуну радова (тендерска документација) је предвиђено:
Поз.2: „Димензија кабине: 1100x1400x2100 мм“
Увидом у главни пројекат лифт-платформе утврђено је да је пројектована ужа кабина
димензија 1000x1400x2100 мм у возном окну 1350x1650 мм. Молим за појашњење.
Уколико је неопходно задовољити услов да кабина буде широка 1100 мм тада возно
окно лифт-платформе мора да буде проширено са 1350 мм на 1460 мм – 1500 мм,
колико за кабину ширине 1100 мм захтевају произвођачи оваквих лифт-платформи.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Исправне димензијe кабине су 1000x1400x2100 мм.
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