
СЛУЖБА  НАБАВКЕ
Телефон и факс: 011/3950-847
07-04 бр. 2/5
23.02.2015. године године

Предмет: Достава одговора Комисије за јавну набавку број 07-04 бр 2-2015/2

У прилогу Вам достављамо одговор Комисије за јавну набавку радова – Радови
на уградњи климатизације  на Факултету организационих наука број 07-04 бр 2-2015, на
питање потенцијалног понуђача од 20.02.2015. године.

Одговор је објављен на сајту Факултета организационих наука www.fon.bg.ac.rs
линк тендери и Порталу за јавне набавке.

 С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку формирана решењем декана,
број:07-04 бр.2-2014-5/2

од 10.02.2015. године

Достављено : 

- Свим потенцијалним понуђачима за које 
постоји доказ да су преузели конкурсну документацију

СЛУЖБА НАБАВКЕ

Јове Илића 154, 11000 Београд, Србија, Тел.: (011) 3950-800, Факс: (011) 2461-221
ПИБ: 100383934, Матични број: 07004044, Текући рачун: 840-1344666-69

Е пошта: dekanat  @  fon  .  bg  .  ac  .  rs; Посетите: www.fon.bg.ac.rs

mailto:dekanat@fon.bg.ac.rs


Комисија за јавну набавку радова  – Радови на уградњи климатизације  на
Факултета организационих наука број 07-04 бр 2-2015

Београд, 23.02.2015. године

Предмет:
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда

 Дана  20.02.2015.  године примљено  је  питање  потенцијалног  понуђача  следећег
садржаја: 
   

Питање 1
У  оквиру  образца  15,  Образац  структуре  цене  предмер  и  предрачун  радова  у
напоменама је наведено следеће „Опрема са наведеним произвођачем може бити уз
сагласност  пројектаната  или  надзорног  органа  замењена  опремом  одговарајућих
карактеристика другог произвођача.“
Питање:  која  документа  треба  да  достави  понуђач  у  оквиру  понуде,  уколико  нуди
опрему која је еквивалент наведеној у предмеру, да ли је то техничка документација
нуђене опреме.  Уколико захтевате  сагласност пројектаната  или надзора молимо да
нам објасните на који начин можемо да прибавимо такву сагласност.

Захтев за појашњењем 1.
У оквиру обрасца 15 под тачком 10. на страни 52 конкурсне документације дефинише
се испорука и монтажа бакарни цеви количине од 225 m.
Захтев за појашњење: молимо Вас да дефинишете која количина цеви је потребна по
димензијама, како би понуђачи могли да сачине реалну понуду јер цене бакарних цеви
по димензијама су различите.

У вези с тим, поступајући по члану 6З. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник  РС,  бр.  124/2012,  у  даљем  тексту  ЗЈН),  а  у  складу  са  конкурсном
документацијом - део Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 4.15 додатне
информације и појашњења, Комисија даје следећи

ОДГОВОР

Питање 1.
Главним  машинским  пројектом  климатизације  предвиђена  је  опрема  произвођача
„Mitsubishi Electric“. Уколико понуђач нуди опрему другог произвођача, неопходно је да у
склопу  понуде  достави  комплетну  техничку  документацију  понуђене  опреме  којом
недвосмислено доказује да је понуђена опрема еквивалентних или бољих техничких
карактеристика од пројектоване по основу квалитета и капацитета.

Питање 2.

Главним машинским пројектом климатизације за предвиђену опрему „Mitsubishi Electric“
дужина  везе  између  спољашњих  и  унутрашњих  јединица,  која  се  састоји  од  две
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изоловане  бакарне  цеви  и  комуникационог  (halogen  free)  кабла  2x0,75mm²,  износи
225m. 

Структура везе је следећа:

Ø9,5/Ø22,2 mm.        17%
Ø9,5/Ø19,05 mm.      19%
Ø9,5/Ø15,9 mm.        49%
Ø6,3/Ø12,9 mm.        15%
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