Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
Војводе Степе бр. 450. 11000 Београд
СВИМ ПОНУЂАЧИМА
у поступку јавне набавке број 3-10/2015-2
Предмет: На Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде у
поступку јавне набавке бр. 3-10/2015-2, Комисија за јавну набавку, образована Решењем број 310/2015-3, доставља Вам одговор 2:
Питање 1:
„Молим Вас за појашњења у вези са ЈН 3-10/2015-2 намештај: партија I и партију II:
1. Да ли је потребно понудити комплетну вентилацију са вентилаторима, потребним пратећим
материјалом као и испоруку и монтажу истих за: Дигесторе; Све вентилиране високе ормаре и
поддигесторске ормариће; Хаубе.
2. Где су предвиђене микролокације вентилатора за дигесторе, вентилиране ормариће и хаубе?
3. Да ли су сви дигестори спојени на исти вод са једним ветилатором или има сваки дигестор свој
вентилатор?
4. У случају да се ради читава вентилација за све елементе, колико је укупна дужина цеви потребна за
израду вентилације за: Дигесторе; Све вентилиране високе ормаре и поддигесторске ормариће; Хаубе.“
Одговор 1:
1. За Дигесторе: Да, свакако. Сваки дигестор има вентилатор. Обзиром да се налази један поред
другог у истом каналу димензија 300x300мм могао би се направити заједнички отсис према фасади.
Укупна дужина до фасаде је 6,5м а прикључци су до 0,5м до сваког дигестора.
За све вентилиране високе ормаре и поддигесторске ормариће: Да. Високи ормани могу имати
јединствен отсис јер за разлику од дигестора нису радне површине које би требало да буду независне.
Ормани би се могли повезати на централни отсис чија најближа прикључна тачка се налази на 3м
удаљености. Поддигесторски ормарићи би требало да имају вертикалу до централног вентилатора
сваког појединачног дигестора.
За Хаубе: Обе хаубе су предвиђене да се повежу на централни отсис који се налази на позицији изнад
хауба. Обе хаубе би требало да имају соптвени вентилатор.
2. Изнад саме технолошке опреме у каналима.
3. Одговор садржан у тачки 1.
4. Одговор садржан у тачки 1.
Питање 2:
“Поштовани, молимо Вас да нам у циљу израде што квалитетније понуде а у складу са захтевима
Ваше тендерске документације за набавку број 3-10/2015-2, одговорите на следећа питања. Да ли је
прихватљиво да као финансијско обезбеђење доставимо меницу а не банкарску гаранцију и писмо о
намери банке за понуду за партију 2? Ово питање постављамо због висине трошкова издавања
тражених банкарских гаранција и писма о намерама која нису уобичајена пракса за подношење
понуда вредности испод 5.000.000,00 динара.“
Одговор 2:
Наручиоц остаје при својим захтевима описаним у конкурсној документацији.
***
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