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ПРЕДМЕТ:
Питања и одговори у вези конкурсне документације за јавну набавку услуге поправкe и
одржавањa инсталација централног грејања, (набавка број 33/18)
1. Питања и одговори конкурсне документације:
Питање бр.1:
O којим гасним инсталацијама је реч јер пише да је предмет топлотна подстаница?
Испод тога пише да је обавеза обилазак и потврда о обиласку на меморандуму
У тачки IV обавезних и додатних услова није наведена потврда о обиласку као обавезан услов
На страни 11 ставка VI обрасци који чине саставни део понуде није наведена потврда о обиласка као
саставни део понуде
Питање бр.2:
Да ли је обавезан обилазак и ако јесте ко је контакт лице за обилазак и на ком обрасцу се добија потврда
о обиласку?
У обрасцу структуре цене на крају табеле стр 18/39 стоји напомена да је у цену сваке позиције
урачуната цена материјала који се уграђује.
Питање бр.3:
С обзиром да у свакој позицији радова стоји опис Монтажа, да ли се ради о испоруци опреме и монтажи
или само услузи ( радовима монтаже )?
Питање бр.4:
С обзиром да се ради о одржавању топлотне подстанице у једној згради зашто су у предмеру радова
стр.6/39 као и у обрасцу стуктура цена стр18/39 цена дати описи под редним бројевима 83-93 где се
тражи демонтажа и поновна монтажа котлова различите снаге од 120 до 3600 kW, јер топлотна
подстаница у себи нема котлове поготову у оволиком широком распону?
Питање бр.5:
Ако се остаје при позицијама демонтаже и монтазе котлова ставке од 83-89 предмера радова молимо да
се прецизирају тачне снаге котлова и на које гориво су котлови ( чврсто , течно , пеллет, гас ) да би се
дала тачна цена демонтаже и монтаже котла са испоруком?

Одговор бр.1:
У питању су термо-техничке инсталације. Гасне инсталације су планиране у будућности.
Одговор бр.2:
Обилазак је обавезан. Контакт особа је Душан Маринковић. Потврда ће Вам бити потписана и предата
током Вашег обиласка. Мисли се на потрошан материјал, који се користи током интервенције.
Одговор бр.3:
У питању су само услуге монтаже и демонтаже. Материјал набављамо путем тендера и јавних набавки.
Одговор бр.4:
У питању су котлови разних снага који служе за потребе Инфраструктуре Железнице.
Одговор бр.5:
Остаје се при позицијама монтаже и демонтаже котлова по спецификацији из тендера.
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