ПОЈАШЊЕЊЕ бр. 12
набавка број ОП/Р/01/15
објављено 08.03.2016. 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:
У оквиру Лот-а 2 за ОШ Димитрије Туцовић, у оквиру предмера радова за грађевински
део фискултурне сале, наведене су колоне јединична цена и појединачни трошкови,
молим за појашњење на шта се односе појединачни трошкови и шта се попуњава?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Колона појединачни трошкови подразумева: количина x јединична цена = укупна цена
позиције.
2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У овиру Лот-а 2 за Средњу школу Свилајнац у оквиру предмера за АГ радове, за
позицију VIII.20 дата је јединична цена, молим за појашњење?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Ниједна од скривених позиција није од заначаја за предметни пројекат, само оно што се
види тј. где је количина различита од нуле.
3. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У оквиру Лот-а 2 за ОШ Јован Јовановић Змај – Звечка, Обреновац, у предмеру радова
за унутрашњи ВиК постоје уписане цене за позиције А.3, А.11, Е.6; такође у оквиру
предмера радова за унутрашње и спољашње инсталације ВиК-а постоје скривени
редови у екселу у којима се налазе одређене позиције радова. Mолим за појашњење да
ли је потребно понудити поменуте позиције?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Цене за позиције А.3, А.11, Е.6 уписане су грешком. Скривене редови у екселу у којима
се налазе одређене позиције радова не треба узимати у обзир. У прилогу је исправљен
предмер.
4. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Лот 2 - СШ Пета економска школа, Раковица, Београд – А радијаторско грејање I фаза позиција 1
Испорука и уградња ливених чланкастих радијатора - ребара производ Радијатор
Зрењанин. или сл. Обрачун по чланку
Термик – 2 600/110...............ком......... 435
Наше питање гласи: Које ливене радијаторе нудити имајући у виду да фабрика већ две
године не производи радијаторе, на нашем тржишту се не могу наћи ливени
радиајтори?
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ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Може замена са алуминијумским чланкастим радијатором висине 600мм (GLOBAL
VOX, FARAL или слично).
5. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Лот 2 - ОШ Јован Јовановић Змај, Звечка, Обреновац - А ЦЕВНА МРЕЖА И ГРЕЈНА
ТЕЛА У
НОВОИЗГРАЂЕНОМ ДЕЛУ – позиција 1 - Ливени радијатори тип "Термик II"
Зрењанин....... ком..... 550
Наше питање гласи: Који је тип радијатора и које ливене радијаторе нудити имајући у
виду да фабрика већ две године не производи радијаторе, на нашем тржишту се не могу
наћи ливени радиајтори?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Може замена са алуминијумским чланкастим радијатором висине 600мм (GLOBAL
VOX, FARAL или слично).
6. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
ЛОТ 1 - Основна школа „Иван Вујошевић“ Ражањ.
Електроинсталатерски радови
Поз. I/13 опис у тендеру је:
Замена постојеће енергетског трафо станице снаге 250 КВА са новим трансформатором
од 400 КВА у трафостаници Ражањ 4 према рачуну ЕД Крушевац.
Да ли је у питању само замена трансформатора или и опрема коју нови трансформатор
треба да има, односно реконструкција постојећих В.Н и Н.Н. блокова у трафостаници.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
У питању је само замена трансформатора.
Не мења се опрема коју трансформатор има, односно не врши се реконструкција високо
напонских и нисконапонских блокова у трафостаници, јер већ постоје.
7. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
ЛОТ 1. Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Сурдулица
Разни радови
Поз. XIII/2 опис у тендеру је:
Набавка и допрема све опреме наведене у пројектном задатку са уградњом потребних
елемената за фикирање у поду, зидовима и плафону сале, атестиране према европским
стандарима. У монтажу урачунати и сав потребан материјал. Обрачун збирно у
стандардном квалитету и цени.
комплет 1
Потребна је спецификација опреме односно врста опреме и количина како би се
комплетирала цена за један комплет.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Брише се позиција XIII/2. У прилогу је исправљен предмер радова.
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8. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У обрасцу 3.4.2 Финансијске идентификације потребно је попунити податке за
Корисника. Молим Вас за појашњење на шта се односи термин Корисник у овом
случају?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Односи се на корисника рачуна.
9. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У предмеру радова електро инсталација за ЛОТ2 – Средња школа Свилајнац 2 постоје
скривене ћелије које садрже опис позиције, а јединица мере је 0. Молим Вас за
појашњење да ли је за те позиције у скривеним ћелијама потребно доставити јединичне
цене?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Ниједна од скривених позиција није од заначаја за предметни пројекат, само оно што се
види тј. где је количина различита од нуле.
10. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Кроз одговоре на питања дефинисали сте да се набављају и уграђују ливени радијатори
ТИП: „Термик II“, Зрењанин.
Како нисмо у могућности да добијемо адејватну понуду од добављача за ливене
радијаторе јер фабрика у Зрењанину која производи пројектоване радијаторе не ради и
у последње три године није произвела ниједан ливени радијатор, молимо Вас да
извршите корекцију односно пројектовање тражених ливених радијатора у
алуминијумске радијаторе.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Може замена са алуминијумским чланкастим радијатором висине 600мм (GLOBAL
VOX, FARAL или слично).
11. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Да ли можете да нам кажете процењену вредност радова партије 3, или процењену
вредност радова за сваку школу партије 3 посебно?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Износ укупне процењене вредности набавке као и процењене вредности набавке по
партијама биће познат на дан отварања.

Kомисија за набавку
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