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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 2 за јавну набавку у отвореном поступку

Радови на санацији топловода у Макишу ЈНOP/42

Питање:
Поштовани,
У позицији 1 спецификације радова стоји демонтажа 40 плоча 1750 х 1000 х 100
мм. Обиласком траса уочили смо да само на првом делу посла ( на замени
топловода на делу код котларнице ) постоји 40 плоча ал зато на другом делу од
управне зграде ранжирне станице према подстаници постој и преко 400 плоча које
нису обухзваћене предмером. Шта је са њима, јер их Ви демонтирате ?
У позицији 4 стоји да се демонтира 3350 кг цеви Ø198 мм. Ово може да се односи
само на први део топловода. Јер то значи да Ваши људи раде демонтажу цеви
другог дела топловода а то су цеви које помињете у поз. 7.1 и 7.2 ?
У позицији 6 стоји да је потребно чишћење 100 м бетонског канала. Пошто ова
дужина одговара само првом делу топловода ( топловод код котларнице ) да ли то
подразумева да би сте Ви извршили чишћење 200 метара канала другог дела
топловода ( од управне зграде до подстанице ) ?
Позиције 8 и 9 су идентичне позиције ( текстуално ).
Зашто сте дуплирали позиције ?
У позицији 10 стоји испорука и уградња хамбуршких лукова Ø219,1 х 7,0 мм.
Зашто сте изоставили испоруку и уградњу хамбуршких лукова на другом делу
топловода
( од управне зграде до подстанице ) кад и тамо постоје лире ?
Из ког разлога тражите да цеви и лукови Ø219,1 мм буду дебљине 7,0 мм а не
стандарне дебљине зида од 6,3 мм кад су друге димензије које помињете све
стандардних дебљина зида ?
Да ли нам можете појаснити где се уграђују запорни вентили ДН150, ДН125 и
ДН100 пошто нигде на топловодима нисмо видели да постоје поменути пречници
?
Можете ли нам појаснити зашто се само испоручују редукције, јер их ви уграђујете
? Ако је грешка у куцању онда Вас питамо да нам појасните где се уграђују
редукције Ø168,3 / 133 мм као и Ø133 / 114,3 мм јер нигде на траси топловода нисмо
уочили поменуте пречнике ?
У позицији 13 стоји да је потребно извршити испитивање челичног топловода.

Пошто су у питању два топловода онда вас питамо да ли је грешком дата количина 1
уместо 2 ?
У позицији 14 стоји да је потребно извршити испирање челичног топловода. Пошто
су у питању два топловода онда вас питамо да ли је грешком дата количина 1 уместо
2?
У позицији 17 стоји да је потребно извршити пуњење челичног топловода. Пошто су
у питању два топловода онда вас питамо да ли је грешком дата количина 1 уместо 2
?
У позицији 18 стоји монтажа 60 комада демонтираних плоча. Можете ли нам
објаснити како је могуће вратити 60 плоча ако се демонтирало 40 и израдило нових
10 плоча, то се једноставно не слаже а такође нас интересује јер Ви враћате око 400
демонтираних плоча на другом делу топловода ( од управне зграде до подстанице ) ?
Из ког разлога је тражен сертификат 88С** : 2011 систем управљања безбедношћу,
када већ тражите сертификате 180140001 и 180 0И8А818001. Скоро све одредбе се
већ налазе у овим сертификатима а напомињемо да су ова два сертификата призната
од стране свих међународних сертификационих тела док је сертификат 88С** : 2011
сертификат мање важности и малтене '' приватни '' сертификат ? Поред сертификата
14001 и 18001 довољно је тражити још само Акт о процени ризика.
На основу решења повереника за информације од јавног значаја и заштиту података
о личности бр.07-00-02350/2010-03 од 18.05.2015.год.(члан 63. став 3 ЗЈН, службени
гласник РС бр.124/2012) можете ли нам дати информацију о процењеној вредности
ове ЈН изражену без ПДВ - а ?
Одговор:
Поштовани,
Сходно питањима од стране представника заинтересованих понуђача за предметну
набавку,обавештавамо Вас да је предмер радова,као интегрални део тендерске
документације сачињен у складу са техничким захтевима и приоритетима,као и
финансијским могућностима инвеститора.
Радови се изводе у складу са приложеним описом радова у квалитету и квантитету
како је написано у тендерској документацији, док ће се стварно изведене колицине
дефинисати кроз формалну документацију градилиста на основу које ће се извршити
фактурисање изведених радова.
Све позиције из предмера радова су прецизно дефинисане и у складу са тим
потенцијални извођачи радова треба да формирају своју понуду за извођење, а не да
сугеришу и намећу решења и своје предлоге.
У позицији 12 предмера грешком у куцању је уписана само испорука челичних
редукција, наведена позиција подразумева испоруку и монтажу.
Радови према предметном тендеру се изводе парцијално на траси топловода, као и на
прикључним подстаницама појединих објеката који се снабдевају топлотном
енергијом из предметног топловода .
Услови за учешће у поступку јавне набавке остају исти, а што се тиче процењене
вредности ове јавне набавке наш план јавних набавки је транспарентан на нашем
сајту, а да смо хтели да објавимо процењену вредности истакли би је у конкурсној
документацији.
Срдачан поздрав.

