ПОЈАШЊЕЊЕ бр. 4
набавка број ОП/Р/01/15
објављено 19.02.2016. године
Поводом захтева за додатним појашњењем тендерске документације за набавку бр.
ОП/Р/01/15 – Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за другу
групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3,
достављамо вам следећe одговорe:
1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
ЛОТ 1
ОШ Вук Караџић-Бујановац
У делу «машински предмер и предрачун»
А РЕКОНОСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА ЧВРСТО ГОРИВО СИСТЕМА 90/70 0Ц
позиција 2.
Молимо Вас да јасно дефинишете опрему која се демонтира.
У делу «машински предмер и предрачун»
А РЕКОНОСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА ЧВРСТО ГОРИВО СИСТЕМА 90/70 0Ц
Позиција 17.
Молимо Вас да јасно дефинишете шта је од опреме потребно уградити у командни
орман.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Видети Појашњење бр. 3 објављено 18.02.2016. године, Одговор број 14.
2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
ЛОТ 1
СУРДУЛИЦА-ОШ Ј.Ј.Змај
У делу «предмер змај - машинске инсталације (3) А РАДИЈАТОРСКА ГРЕЈНА ТЕЛА И
ПРИБОР позиција 16. Испорука и уградња елекрокомандног ормана са аутоматиком
напона 220V.
Обрачун по комаду.
ком. 1
Молимо Вас да јасно дефинишете позицију или доставите шему електро ормана.
У машинском делу предмера позиција у делу «предмер змај - машинске инсталације (3)
А РАДИЈАТОРСКА ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР позиција 26. Израда прикључака на
разделнику
и
сабирнику
напојне
и
повратне
воде
у
котларници.
Обрачун паушално.
паушално 1
Молимо Вас да дефинишете димензије разделника и сабирника и број прикључака.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Постоји пројекат у штампаном облику који се налази у просторијама “ЈУП
Истраживање и развој” доо Београд. Увид у пројектно-техничку документацију можете
Страна 1 од 5

остварити сваког радног дана у периоду од 10 – 14 часова на адреси: “ЈУП
Истраживање и развој” доо Београд, Вељка Дугошевића бр. 54, 11000 Београд, V спрат,
особа за контакт: Ивана Мроз.
3. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
ЛОТ 1
ВАРВАРИН ОШ Јован Курсула
У делу «ПИП-Варварин » II ЗАМЕНА КОТЛА, позиција 02.
Молимо Вас да дефинишете количине опреме која се демонтира.
У делу «ПИП-Варварин» II ЗАМЕНА КОТЛА, позиција 06.
Молимо Вас да јасно дефинишете позицију или доставите електро шеме ормана и
инсталација.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Видети Појашњење бр. 3 објављено 18.02.2016. године, Одговор број 15.
4. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
ЛОТ 2
ОШ Димитрије Туцовић-Чајетина
У делу «3 Д.ТУЦОВИЋ ТЕРМОТЕХ.ИН. вентилација» позиције:
Г ПЕРИФЕРНИ ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИКЕ И РЕГУЛАТОРИ ЗА ТОПЛОВОДНИ
ДЕО ИНСТАЛАЦИЈЕ
Молимо Вас да нам за позиције 1 и 2 доставите податке о моментима жалузина са и без
повратне опруге, као и о типу њихових покретача (регулациони/on-off) и податке о
снази и струји фреквентних регулатора.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Погон жалузине са повратном опругом 24 VAC, 0...10VDC, кружни 16Nm.
Погон жалузине без повратне опруге 24 VAC, 0...10VDC, кружни 20Nm.
Фреквентни регулатор, IP54, EMC, алфанум. панел 7,5 kW
Фреквентни регулатор, EMC, алфанум. панел 11 kW
5. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
ЛОТ 2 - СЕВОЈНО
У делу «предмер-машински» , Б. ПОДСТАНИЦА, позиција 5.
Молимо Вас да јасно дефинишете позицију (број улаза и излаза ПЛЦ-а), или да нам
доставите електро шеме повезивања ПЛЦ-а.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Према условима градског комуналног предузећа препоручује се наведени ПЛЦ, а начин
повезивања и број улаза на основу шеме дефинисано је електро пројектом.
У прилогу је шема.
6. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
ЛОТ 2 - «САЛА ЛУЧАНИ»
У делу III МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, позиција 3.6. Аутоматска регулација.
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Молимо Вас да нам доставите следеће информације:
П7.1. Податке о типу микропроцесорског регулатора
П7.2. Податке о типу трокраког вентила (мешни/раздеони) и његовом DN и PN
П7.3. Податке о типу електро-моторног погона вентила (напону напајања, моменту и
дејству: регулациони/3P/ on-off)
П7.4. Податке о моментима жалузина са и без повратне опруге, као и о типу њихових
покретача (регулациони/ on-off)
У делу III МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, позиција 3.16. Монтажа давача сензорапокретач и друго по каналима и др. по каналима и коморама - комплет
ком 2
Молимо Вас да нам разјасните шта значи и друго.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
- Тип микропроцесорског регулатора је МR5207/М Феникс Ниш или сл.
- Трокраки вентил је мешни DN50/KVS=40m3/h Феникс Ниш или сл.
- Погон вентила је ЕPV-3V Феникс или сл. са тротачкастим вођењем, напајање
24VAC/30VA, максимална сила 2000N, максималан ход 45mm
- Жалузина је са повратном опругом а погон жалузине је тротачкасто вођење са
моментом од 15Nm
- Монтажа давача сензора и друго се односи на монтажу пресостата, каналских сензора,
граничних термостата, мраз термостата, погонских вентила и електромоторних погона
жалузина.
7. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
ЛОТ 2 - ОШ Ј.Ј. ЗМАЈ у Звечкој
У делу « Звечка », позиција 1. Ливени радијатори тип "Термик II" Зрењанин
ком. 550
Молимо Вас да дефинишете димензије радијатора. Да ли се количина односи на 550
чланака?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Радијатори су Термик 2 - 600/4 број чланака 550.
8. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
ЛОТ 3 - СМЕДЕРЕВО - Економско-трговинска школа
У делу «IV – машински», позиција 2.22.
Молимо Вас да јасно дефинишете материјал и количине које су потребне да се изведу
радови из наведене позиције.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Позиција 2.22 је остала недефинисана због непознатих прикључних мера за котлове
који су саставни део генератора топлоте (зависе и од генератора топлоте који се нуде), а
односи се на довод воде до котлова за евентуалну допуну инсталације. У принципу то
може да буде и приручно црево којим би се инсталација допуњавала у случају
евентуалног процуривања, а најбоље је да се кроз исти канал којим се води изоловани
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цевовод од котла до измењивача провуче водоводна цев за допуну и пуњење
инсталације, односно круга од генератора топлоте до измењивача.
9. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
ЛОТ 3 - Економска–трговинска школа Шабац
Молимо Вас да нам доставите предмер за громобранске инсталације, обзиром да су ови
радови наведени у рекапитулацији, или нас обавестите ако ови радови нису планирани
да се изводе.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
У прилогу је предмер и предрачун за громобранске инсталације за Економско–
трговинску школу у Шапцу.
10. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Партија 1 - Да ли сте у могућности да нам доставите пројекат основе пресека и детаља
за израду конструкције од ламелираног дрвета, у свему према опису у позицији 1.
Монтажни елементи, за објекат ОШ Сурдулица – фискултурна сала?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Постоји пројекат у штампаном облику који се налази у просторијама “ЈУП
Истраживање и развој” доо Београд. Увид у пројектно-техничку документацију можете
остварити сваког радног дана у периоду од 10 – 14 часова на адреси: “ЈУП
Истраживање и развој” доо Београд, Вељка Дугошевића бр. 54, 11000 Београд, V спрат,
особа за контакт: Ивана Мроз.
11. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Потребни је да нам доставите шеме столарије и браварије за све објекте у Партији 1.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Расположиву техничку документацију и шеме столарије и браварије у електронском
облику можете преузети путем линка:
https://drive.google.com/file/d/0B68-KUgUodgNMkFOSUJyRlV6S28/view?usp=sharing
и
https://drive.google.com/folderview?id=0B68-KUgUodgNYzZuZ0dvNnFJQzQ&usp=sharing
Увид у преосталу техничку документацију можете остварити сваког радног дана у
периоду од 10 – 14 часова на адреси: “ЈУП Истраживање и развој” доо Београд, Вељка
Дугошевића бр. 54, 11000 Београд, V спрат, особа за контакт: Ивана Мроз.
12. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Да ли је уместо докумената којима се доказује испуњеност обавезних услова за учешће
у тендерском поступку прихватљив упис у Регистар понуђача који води Агенција за
привредне регистре (Србија), с обзиром на чињеницу да се Закон о јавним набавкама
Републике Србије не применјује у овом отвореном поступку?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
У случају понуђача који имају седиште у земљи Наручиоца, може се доставити решење
о упису у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре уместо
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докумената којима се доказује испуњеност обавезних услова за учешће у тендерском
поступку.
13. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Да ли термин „стално запослено лице“ тј. „full-time employment“. Да ли ово
подразумева и уговоре о раду на одређено и уговоре о раду на недоређено време?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Одговор је потврдан. Сва тражена лица морају бити расположива током читавог
периода реализације уговора тј. бити ангажована на пројекту пуно радно време које
износи минимално 40 часова недељно.
14. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
На страни 6/78 конкурсне документације сте навели да је обавеза понуђача да посети
локације, школске објекте и упозна се са предметом набавке. Како су радови који су
предмет набавке предвиђени на објектима који се налазе широм Србије да ли је
потребно обићи сваки понаособ и да ли се том приликом издаје посебна потврда за
сваки објекат која се прилаже уз понуду? Уколико није потребно издејствовати посебно
потврде, није нам јасно на који начин понуђачи доказују да су испунили тражени
захтев?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Обавеза понуђача је да посети локације, школске објекте и упозна се са предметом
набавке. Није потребно доставити доказ о извршеној посети.
15. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Да ли понуђач испуњава услове из пословног капацитета ако докаже тражено искуство
у изградњи на објекту где је био и инвеститор и извођач путем записника о техничком
пријему и употребној дозволи јер у овом случају не може сам себи издати потврду?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Одговор је потврдан.

Kомисија за набавку
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