ПОЈАШЊЕЊЕ бр. 14
набавка број ОП/Р/01/15
објављено 10.03.2016. 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:
ЛОТ 1 - У питању су Електро радови Опште питање за све МРО (мерно разводни
ормани):
Да ли треба у понуди уписати појединачне цене за сваку позицију која је саставни део
комплета или само укупну цену у позицији КОМПЛ 1?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Уколико је наведена количина за сваку позицију која је саставни део комплета
потребно је уписати цене за сваку позицију као и укупну цену комплета.
2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У предмеру радова електро инсталација ЛОТ 3 - Музичка школа Шабац, у позицији 11за резводни орман РОСО за - контактор ЛЦ1Д12П7 Telemehanique SCHNEIDER
ELECTRIC није јасно дефинисана количина (да ли је 1 или 2 или 12 комада). Молимо
појасните.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
У позицији 11 РОСО орман, контактор ЛЦ1Д12П7 Telemehanique SCHNEIDER
ELECTRIC потребна количина је ком. 1.
За ставку испод, Гребенасту склопку за уградњу на ДИН шину,1-0-2,3П,10А количина
је ком. 2.
3. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Тендерском документацијом захтева се да понуђач има 4 пумпе за бетон са дохватом
пумпе по хоризонтали и вертикали до 20м...
Питање: Да ли ће се као елеминишући фактор узимати ако понуђач има пумпе за бетон
са дохватом по вертикали и хоризонтали већим од 20м, односно дохватом од 23м, 36м и
41м?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Одговор је негативан. Неће се узимати као елеминишући фактор пумпе за бетон са
дохватом по вертикали и хоризонтали већим од 20м.
4. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
ЛОТ 2 – Звечка, ОШ Јован Јовановић Змај
У оквиру предмера, фискултурна сала, део XIII - Разни радови, нејасна је позиција 6:
УТВРДИВАЊЕ ТАЧНЕ ГЕОМЕТРИЈЕ ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, која гласи:
Утврђивање тачне геометрије постојеће челичне конструкције у фискултурној сали, са
давањем извештаја овлашћене институције, дата је количина 436,509.80 м2.
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Молимо за детаљнији опис/појашњење описа и количине.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Позиција 6: Утврђивање тачне геометрије постојеће челичне конструкције, се односи на
утврђивање да ли је новоизграђена метална конструкција спортске сале изведена у
свему према пројекту. То се утврђује пробним оптерећењем и мерењем постигнутих
угиба у карактеристичним тачкама носача. Измерени угиби се упоређују са
прорачунским и на тај начин утврђује да ли је метална конструкција изведена у свему
према пројекту. Ове радове - мерења изводи акредитована лабораторија - институт
(Грађевински факултет Београд, Грађевински факултет Ниш, Технички факултет Нови
Сад и сл.). Доказ да је мерење успешно извршено је званичан извештај акредитоване
лабораторије - института, којим се потврђује да је метална конструкција изведена у
складу са пројектованим параметрима.
Количина за ову позицију радова треба да буде паушал.
5. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
ЛОТ 2 – Звечка, ОШ Јован Јовановић Змај
У збирној рекапитулацији под 2 . ПРОРАЧУН КОНСТРУКЦИЈЕ. На шта се односи ова
позиција?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
У поменутој Збирној рекапитулацији се даје збирна цена за тачку 1. и тачку 2. Под
тачком 1. и тачком 2. су дати називи пројеката у којима су дефинисани радови за које се
уписује збирна - укупна цена коштања.
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