ПОЈАШЊЕЊЕ бр. 8
набавка број ОП/Р/01/15
објављено 01.03.2016. године
Поводом захтева за додатним појашњењем тендерске документације за набавку бр.
ОП/Р/01/15 – Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за другу
групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3,
достављамо вам следећe одговорe:
1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Партија 1 – У појашњењу бр. 4 објављено 19.02.2016. године, у вези обиласка локације,
дали сте следећи одговор: Обавеза понуђача је да посети локације, школске објекте и
упозна се са предметом набавке. Није потребно доставити доказ о извршеној посети.
Молимо за додатно појашњење, да ли је понуђач обавезан или није у обавези да посети
локације, јер се приликом обиласка не издаје доказ о извршеној посети локације? И на
крају, да ли ће понуда понуђача бити прихватњива уколико не обиђе предметне
локације? Молимо за прецизан одговор.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Понуђач је обавезан да се упозна са предметом набавке. Понуда понуђача ће бити
прихватљива и уколико понуђач не обиђе предметне локације.
2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У предмеру ЛОТ 3 – Сечањ – О.Ш. Стеван Алексић наведено је да је понуђач дужан да
достави технички лист понуђеног производа. Молимо Вас за објашњење.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Понуђач у оквиру своје понуде не треба да доставља технички лист понуђеног
производа.
3. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У предмеру ЛОТ 3 – Сечањ – О.Ш. Стеван Алексић наведено је – Набавка и уградња
столарије се врши према димензијама и опису из пројекта. Молимо Вас да нам
доставите предмер за столарију, пошто га у овом нема.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
У оквиру предмера постоји позиција Лимарски радови - ампасовање и сређивање
постојеће столарије, али не и замена са новом. Тако да је опис који се односи на
набавку и уградњу столарије према димензијама и опису из пројекта који се налази на
крају предмера грешка.
4. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У предмеру ЛОТ 3 – Шабац – Економско трговинска школа у рекапитулацији постоји
позиција Громобранска заштита, а не постоји предмер. Молимо Вас да нам доставите
предмер за громобранску инсталацију.
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ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Предмер громобранске инсталације за Економско трговинску школу у Шапцу објављен
је на интернет страници www.piu.rs као прилог Појашњењу бр. 4.
Kомисија за набавку
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