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Јавна набавка радова –
Реконструкција и доградња Музеја наивне и маргиналне уметности ЈН 3/2019

Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде:
Питање:
Понављамо позицију за коју смо поставили питање.У Вашем одговору, поново
помињете да је у питању измештени мерни орман ИМО.Овом позицијом се
третира само орман, у следећим позицијама се помиње чиме га је све потребно
комплетирати.Сходно томе, ако је у питању орман који је постојећи, и кога треба
изместити на ново место, сматрамо да треба извршити исправку конкурсне
документације, и наведених, израдити, набавка, испорука, променити у
демонтирати и поново монтирати - уградити на ново место.Ако смо погрешно
схватили Ваш одговор, већ треба и израдити потпуно нов орман наведених
карактеристика у овом опису, онда не схватамо термин "измештени"
Одговор:
Појам измештен или издвојен мерни орман ИМО, је из правилника ЕД из
2006. у питању је потпуно нови мерни орман, нова мерна опрема са мерном
групом, који се поставља на граници парцеле. За прикључак потребан је и у
уговор са ЕД Јагодина.
Питање:
Сматрамо,на основу Вашег одговора, да је неопходна измена конкурсне
документације, у којој ће се унети нови опис захтеваног УПС-а,а све по одговору,
јер је тип који је наведен (СТ МИДЕС 30кВА) модуларни - знатно скупљи , а на
основу Вашег одговора и као такав (модуларни) непотребан.
Одговор:
Избор УПС-а који је наведен (СТ МИДЕС 30кВА) модуларни или сличан је
предвиђено пројектом реконструкције Музеја.
Питање:
на основу Вашег одговора,неопходна је измена конкурсне документације,и то да
се све наведене позиције бришу.
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Одговор:
У складу са наведеним Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне
документацију.

Питање:
На основу Вашег одговора, неопходно је изменити конкурсну документацију,те
уместо паушал .1 ,унети 30 м.
Одговор:
У складу са наведеним Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне
документацију.
Питање:
На основу Вашег одговора,у питању је провлачење каблова који су већ дати у
претходним позицијама.У свим позицијама где се помињу каблови тражена је
испоруке и полагање.Сходно томе, сматрамо да је ова позиција вишак.У сваком
случају, потребна је измена конкурсне документације, било у виду укидања ове
позиције, било у промени са комад у метрима како сте навели у одговору, али у
том случају молимо пресеке каблова који се провлаче, јер се нормативи за рад на
провлачењу каблова, јасно и немало, разликују у зависности од пресека каблова.
Одговор:
У складу са наведеним Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне
документацију.
Питање:
На основу Вашег одговора, молим изменити конкурсну документацији те
променити опис и дефинисати количине потребног материјала наведеног у
одговору.Постојећим описом делује да је потребна ФеЗн трака, у комплету са
носачима траке.
Одговор:
Овом позицијом је описана испорука и монтажа главног и локалног изједначења
потенцијала, без ФеЗн траке. У складу са наведеним Наручилац ће извршити
измену и допуну конкурсне документацију.

Питање:
Молимо, на основу Вашег одговора, изменити конкурсну документацију, те унети
кабл који сте дали у одговору, уместо специфицираног.Иначе, сагласни смо са
Вашом констатацијом да С/ФТП каблови имају плашт са "ЛСЗХ" материјалом
(лоw смоке зеро халоген) - не испушта наведене гасове, али немају наведену Е30
особину.Е30 (у случају пожара, кабл не гори 30 минута) се наводи и у позицијама
2.8 и 2.10 у оквиру 2.ИНСТАЛАЦИЈА ВИДЕО НАДЗОРА И РАЧУНАРСКЕ
МРЕЖЕ.Вероватно је грешком стављено , те молимо исправку.
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Одговор:
Инсталације слабе струје изводити кабловима С/ФТП са "ЛСЗХ". А инсталацију
извршних функција дојаве пожара изводити ватроотпорним каблом Е30, нпр ЈХ(Ст)Х 2x2x0.6 мм ФЕ180/Е30.

Питање:
Конкурсна документација је објављена у "WОРД"-у, Измене конкурсне
документације су објављене у "ПДФ" - у, очекујемо и нове измене конкурсне
документације.Молимо, ради лакшег и јаснијег попуњавања, објавити комплетан
измењени предмер у који се уносе цене.Свакако , ради лакшег обрачунавања ,
најбоље би било, ако је могуће, у еxцел -у.
Одговор:
Наручилац ће објавити комплетан измењени предмер радова у ПДФ
формату.
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