Број: 2579/2
Датум: 17.05.2018.г.

Предмет: Одговор бр. 2 за јавну набавку радови бр.ОП 02/2018 – Извођење
електро, хидромашинских и грађевинско-занатских радова на резервоару
„Мајдан“ у оквиру водоводног система „Горњи Милановац-Рудник“

Заинтересовано лице је доставило допис бр.2579 од 14.05.2018.године (заведено
код наручиоца) ЈКП “Горњи Милановац“, који се тиче јавне набавке радова бр. ОП
02/2018 - Извођење електро, хидромашинских и грађевинско-занатских радова на
резервоару „Мајдан“ у оквиру водоводног система „Горњи Милановац-Рудник“ у
коме тражи одговор на следеће питање:
Питање 1:
Молимо Вас да нам одговорите да ли је потребно уносити јединичне цене или
збирне цене у предмер и предрачун електро опреме и радова које се односе на
тражене комплете, као и да нам појасните за позицију 1.7 мерно разводни орман на
стр. 79 КД, да ли се цена уноси у продужетку поља у коме је наведено комплет 1,
да ли се уноси јединична цена, или се уноси збирна цена у пољу на дну позиције
где је наведено“све комплет“?
Одговор:
Позиција 1.7 односи се на сву опрему која је описана све до следеће позиције
1.8, уноси се збирна цена на почетку описа на позицији укупна цена, а која се
састоји од укупног збира све предвиђене опреме у комплетној позицији.
Ако је Вама неопходно и лакше због прегледа свакао можете уносити
и јединичне цене, које у заједничком збиру морају износити колика је вредност
уписана на почетку позиције-укупна цена. (Предмер је преузет из пројекта у
изворном облику).

Питање 2:
Такође, на странама 121 и 122 кд у пољима 10.3 и 14.1 у делу у ком се уписује
укупна цена налази се „0,00“. Молимо да измените КД и у том смислу како би били
у могућности да уредно попунимо предмер и предрачун радова.
Одговор:
Наручилац је на странама 121 и 122 конкурсне документације направио техничку
грешку у пољима 10.3 и 14.1 тако што је у наведеним пољима остављено „0,00“.
Наручилац моли понуђаче да проликом попуњавања наведених поља коректором
избеле „0,00“ и упишу цене.
Питање 3:
„Опрема електромоторних погона, аутоматике и мерења“ тачка2.1, 2.2, и 2.3 – да ли
се под комплетом подразумева само кућиште ормана према опису, или укупна
вредност кућишта са уграђеном опремом која је дата у наставку?
Одговор:
Као и за претходно описан пример у вези позиције 1.7, такође се и у овом случају
(тачка 2.1, 2.2, 2.3), односи на укупну вредност (укупна цена) опреме која
је предвиђена по пројекту и предмеру за ту позицију. (Предмер је преузет из
пројекта у изворном облику).
Питање 4:
„Опрема електромоторних погона, аутоматике и мерења“ тачка 2.3 (орман
аутоматике RОА2), ставка 6 – да ли је прихватљива понуда индустријског UPS
24/24 VDC за монтажу на DIN шину, са сличним осталим карактеристикама уместо
UPS-а 230/230 VAC?
Одговор:
Наручилац остаје при својим захтевима у складу са пројектном документацијом.
Питање 5:
„Опрема електромоторних погона, аутоматике и мерења“ тачка 2.19 (енергетски и
сигнални каблови) – да ли је прихватљива понуда сигналних каблова типа PP00
нx1,5 мм2 уместо каблова типа PP00 нx2,5 мм2. Ради се о бољој савитљивости и
погодности за полагање каблова пресека 1,5 мм2. Са друге стране, падови напона и
струје сигнала су довољно мале да може да се употреби пресек 1,5 мм2.
Одговор:
Наручилац остаје при својим захтевима у складу са пројектном документацијом.
Питање 6:
„Опрема електромоторних погона, аутоматике и мерења“
понудом треба обухватити и полагање PE цеви ф40 мм?
Одговор:
Понудом треба свакако обухватити полагање PE цеви ф 40мм.

тачка 2.20 – да ли

Питање 7
„Општа инсталација“ – тачка 3.4 и 3.6 – да ли је прихватљива понуда натријумових
светиљки уместо живиних?
Одговор:
Пошто је у међувремену од израде пројекта па до сада дошло до престанка
производње и коришћења живиних светиљки, свакако се мора извршити њихова
замена, с тим у вези понуда са натријумовим светиљкама је прихватљива за
наручиоца.
Питање 8
У предмеру машинских радова у делу Г: Дизалице
Предмером је обухваћена набавка и уградња Ручне ланчасте дизалице (тачка 1.),
као и Ручна монореј колица (тачка 2.), али није специфицирана монореј стаза
(профил). Ако је и она предмет набавке и монтаже молимо вас да објавите и
спецификацију за исту.
Одговор:
У склопу до сада уговорених послова дефинисано је анкерисање у склопу плоче
затварачнице као и монореј стаза. Преостали радови су предмет тендера.
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