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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 1 за јавну набавку мале вредности редовног и
инвестиционог одржавања грејне инсталације, набавка бр. 58/19
Питање 1:
"У предмеру радова и обрасцу структуре цена наведено је : "DN 100 NP 16 пумпа са уградњом"
Није јасно ко набавља пумпе да ли наручилац или понуђач. Уколико је та обавеза понуђача, које су
радне карактеристике пумпи (проток и напор) или ко је произвођач постојећих пумпи и која је
нјихова ознака (тип)?"

Одговор 1:
Понуђач набавља поменуте пумпе и уграђује исте.
Постојеће пумпе су уграђиване 80-их година прошлог века, навели смо да је обавеза понуђача да
изврши преглед предмета јавне набавке пре подношеља понуда, баш из тог разлога што су поменуте
пумпе разних произвођача и карактеристика, које можете усликати при обиласку, како би нам
понудили и заменили их новим адекватним пумпама које испуњавају тренутне потребе система.

Питање 2:
"Која је димензија (називни пречник) радијаторских вентила и навијака наведених у предмеру радова
и обрасцу структуре цена?"

Одговор 2:
1/2" - (пола цола).

Питање 3:
"У поглављу III - техничка спецификација наводи се да је обавеза понуђача да се у оквиру
инвестиционог одржавања изврши замена неколико лептир вентила и одзрачног суда у згради.
Колики је њихов број и које су њихове димензије?
На који начин понуђач може наплатити ове радове с обзиром да у обрасцу понуде они нису
наведени?"

Одговор 3:
Следе измене и допуне конкурсне документације, замена неколико лептир вентила и одзрачног суда у
згради извршиће се у оквиру редовног, а не инвестиционог одржавања, самим тим њихов број не
можемо прецизирати, биће мењани о потреби.
Димензије лептир вентила се крећу од DN32 до DN100.
Понуђач може да наплати ове радове кроз редовно одржавање термотехничких инсталација.

Питање 4:
"Да ли је текућим одржавањем предвиђено испитивање вентила сигурности у складу са законом?"

Одговор 4:
Да.
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