Основна школа ,,Жикица Јовановић Шпанац“
Бела Црква
Дел.број: 307/2017
Датум:19.07.2017.
ПРЕДМЕТ: Појашњење у вези са конкурсном документацијом за ЈНМВ 02/2017
реконструкција грејања
Дана 18. и 19.07.2017. године примљена су питања заинтересованих лица следећег
садржаја:
Питање:
1. На страни 18. у спецификацији радова-предмер и предрачун у тачки 1. захтева
се демонтажа постојеће опреме. На коју се тачно опрему односу котао или су у
питању судови?
Одговор:
Под демонтажом постојеће опреме подразумева се постојећи котао који се мења и
њему припадајућа опрема која се такође мења. При обавезном обиласку локације (
услов конкурсне документације) можете сагледати обим потребних радова.
Питање:
2. На истој страни у тачки 2. захтева се капацитет котла од 300kw. Са којом
температуром ће котао радити( полазна и повратна вода) и са којим притиском?
Одговор:
Котао ради у температурном режиму 90/70C и притиску до 4 бар.
Питање:
3. У тачки 3. затева се отворена експанзиона посуда запремине 420 л четвртастог
облика. Да ли је могуће понудити посуду цилиндричног облика  600x1500mm који
одговара у свему према захтеваној спецификацији?
Предлажемо цилиндричну посуду и због мањих завара уместо четвртастог где се свака
страница заварује и где је већа могућност да негде процури.
Одговор:
Понуда се доставља на основу предмера радова датих у конкурсној документацији.
Техничке појединости изабрани извођач радова ће прецизирати са Стручним надзором
који ће пратити извођење радова.
Питање:
4. На страни 20 II димњак , тачка 3 захтева се димњак димензије  500x1000mm. На
шта се тачно односи величина од 1000mm, kaда је потребно да се дефинише тачна
висина димњака?
Да ли је висина димњака 9,5 м?
Одговор:

У предмеру радова је дефинисан монтажни димњак димензије  500mm.Делови
димњака су дефинисани у комплету тако да пажљивим читањем предмера можете
извести све потребне чињенице.
Питање:
Молим Вас за контакт податке особе за обилазак локације.
Одговор:
Контакт подаци особе за обилазак локације:
Драгутин Петровић
0643169593
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

