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Поштовани у вези вашег захтева за додстним информацијам и појашњавањем Јавне набавке за
јавну набавку ЈН ОП –10/2015 радова- Изградња фискултурне сале у подручном одељењу у
Новим Лединцима од 07.12.2015. и 08.12.2015. године а у складу са чланом 63. став 3 Закона о
јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'' бр. 124/12,14/15 И 68/15) овим путем исте вам
достављамо:

Питање 1 :
У одељку А : фан цоил хлађење и грејање објекта, позиција 4 .
Да ли је грешка у позицији 4 , где се наводи да бојлер за грејање топле потрошне воде
треба да је израђен од бакра ? Или само треба да је измењивач од бакра, а бојлер од
неког јефтинијег материјала - челични са изолацијом ?
Одговор1 :
Наручилац остаје при минималним техничким карактеристикама и захтева да посуда у којој се
складишти и греје санитарна вода- бојлер мора бити израђен од бакра, као и измењивач који је
уроњен у ту воду.

Питање 2 :
У одељку А : фан цоил хлађење и грејање објекта, позициј е1-4.
Који су још подизвођачи опреме од позиције 1 до позиције 4 који могу задовољити
тражене техничке и остале карактеристике пројектованог производа " Нибе " Шведска.
Молим да се наведу.
Одговор 2 :
Понуђач има слободан избор подизвођача које ће ангажовати. Наручилаац не сме сугерисати
понуђачима кога да ангажују као подизвођача. Наручилац није сугерисао понуђачима да као
подизвођача ангажују „Нибе „ Шведска , већ је као могућег произвођача топлотних пумпи
навео истог , наводећи или „еквивалентно „.

Питање 3 :
У одељку А : фан цоил хлађење и грејање објекта
На коликој висини у односу на коту пода је предвиђена монтажа топлотних пумпи ?
Пошто је предвиђено четири-комада топлотних пумпи, молим навести положајну
позицију, за сваку од њих.
Одговор 3:

Произвођачи топлотних пумпи дефинишу висину поставке топлотне пумпе у односу на коту
пода у зависности од конструкције топлотне пумпе. Дужни сте приликом извођења да
поступате по одредбама произвођача топлотне пумпе чије топлотне пумпе сте понудили.
Питање 4:

1. Непходан пословни капацитет - да ли се системи лучне греде распона преко 20 м од
ламелираног носача - односе на објекте високоградње јавне намене или се то односи на
пословне објекте са кровном конструкцијом?

- Да ли ће понуђач испунити захтевани пословни капацитет ако достави најмање 3
објекта високоградње јавне намене од којих је сваки од изграђених објеката преко
800м2?
Одговор 4:
Како је и наведено у конкурсној документацији у делу Образац за оцену испуњености
услова из члана 75 и 76. ЗЈН под тачком 5 под а) захтеване референце односе се на
пословне или јавне објекте високоградње, са кровном конструкцијом система лучне
греде распона преко 20 м од ламелираног носача.
Понуђач неће испунити захтевани пословни капацитет ако достави најмање 3 објекта
високоградње јавне намене од којих је сваки од изграђених објеката преко 800м2.
Поред наведеног потребно је да се ради о објектима чија је кровна конструкција
система лучне греде распона преко 20 м од ламелираног носача.
Питање 5 :
Да ли се ИСО 9001, 18001, 140001 и 50001 сертификати морају односити на
грађевинске радове? Пошто је предмет јавне набавке извођење грађевинских радова.
Одговор 5:
ИСО 9001, 140001, 50001 и ОХСАС 180001 стандарди претстављају процедуру у
пословању и исти се не морају односити искључиво на грађевинске радове.
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