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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Број: 22/2018 – 2897
Датум: 20.11.2018.

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 2 за јавну набавку мале вредности

Одржавање термоенергетских постројења ЈНМВ/63
Питање бр. 1
Да ли треба код замене радијатора “Термик Зрењанин” тип 680/3 у алуминијумске
радијаторе или сличних произвођача, нудити идентичан број чланака формираних у
батерије или ускладити број ребара по батеријама према топлотној моћи једног
чланка од понуђеног произвођача.
Пример:
 Радијатор “Zrenjanin 680/3” – 121 W/чл
 Ал. радијатор „Global Vox 600“ – 185 W/чл
 Ал.радијатор „Faral tropical 600“ - 150 W/чл
Одговор :
Број ребара са заменским алуминијумским радијаторима се формира на основу
топлотног капацитета комплетног радијатора ( батерије ) И то
заменска грејна тела по својим карактеристикама морају одговарати
капацитетима који су дефинисани у пројектној документацији, што се мора
потврдити и техничком и атестном документацијом понуђених грејних тела.
Питање бр.2
У оквиру питања и одговора број 1 везано за предходно питање навели сте да долази
до промене ставке А10 и да је дозвољено прецртати износ од 390 м2 и уписати износ
од 200 м2 уколико је понуда са алуминијумским радијаторима, а у оквиру измене и
допуне бр. 1 прецизирано је да се ДОДАЈЕ ставка А10/1. Молимо за прецизније
упутство како физички и финансијски формирати овај део понуде како би она била
исправна у сваком погледу.
Одговор:
Поштовани,
Уколико је Ваша понуда са алуминијумским радијаторима не попуњавате
позицију А10 већ А10/1 са умањеном површином за фарбање пошто су
алуминијумски радијатори већ обрађени и офарбани.
- Алуминијумски радијатори површина за фарбање је 200 м2,
- Ливени радијатори површина за фарбање је 390 м2.
Питање бр. 3
Који је рок за извођење радова : у уговору је 60 дана од увођења у посао а у обрасцу
понуде у конкурсној документацији је максимално 40 дана од дана увођења извођача
у посао. С обзиром на неусаглашеност, који је рок меродаван?
Одговор :
Рок за извођење је 60 дана од дана увођења у посаo

