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Лозница
На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС''
број 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо:
ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА
Деловодни број: 404-48-954/2019-IIIı-22
Предмет: Одговор на постављено питањe у вези јавне набавке број 48/2019 –
Адаптација и реконструкција започетог ХГБ -хирушко гинеколошки блок и
реконструкција постојећег хирушко гинеколошког блока -ПХГБ
На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама прослеђујемо вам одговор на
питања те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.
ПИТАЊЕ: U obrascu XIII, na strani 865, pozicija 01-67 navedeno je Nabavka, isporuka, montaža I puštanje u rad

uređaja za proizvodnju demi vode. Kapacitet postrojenja iznosi 1000 l/h. Priključak hladne vode 15mm, potreban
protok 20l/min, potreban pritisak 100-800kPa. Priključak prečišćene vode 20mm, potreban protok 20/min, potreban
pritisak 50-800kPa. Odvod prečnika 50mm, potreban protok 50l/min. Priključak pare 15mm, potreban protok
0,5kg/min, potreb pritisak 300-500kPa. Temperatura prostorije 5-40stepeni, vlažnost vazduha manja od 80% pri
temperaturi 31 stepen. Kao preporuku sta naveli HYDROLUX. Od porizvođača smo dobili informaciju da osim
kapaciteta postrojenja, nijedna navedena karakteristika ne odgovara predloženoj pumpi. Molimo vas da izmenite
konkursnu dokumentaciju u ovom delu.

ОДГОВОР: Karakteristike uređaja su sledeće :
Kapacitet postrojenja 1000 l/h, priključan cev 25mm, potreban protok 2m3/h , potreban pritisak 3-5 bara.
ПИТАЊЕ: U odgovoru br.2 od 30.10.2019. ste naveli da za poziciju 04-23 ponudimo pumpu za hidrantsku vodu
HYDRO MPC-S-S CRI20-2 sa ekspanzionom posudom GT-U-600 PN10 G11/2V. Od proizvođača smo dobili da je tip
pumpe HYDRO MPC-S-2 CRI20-2 I da ta pumpa ne ide sa ekspanzionom posudom. Molimo vas da izmenite konkursnu
dokumentaciju u ovom delu.

ОДГОВОР: Postovani, proizvodjaci dosta cesto menjaju svoje palete proizvoda. Isto tako projektant je bio u

konatktu sa proizvodjacima za vreme procesa projektovanja. Izvodjac ce svakako predlog opreme dati buducem
Nadzoru na odobrenje, s obzirom na ceste izmene proizvoda, od danas pa do vrmena ugradnje sasvim je moguca
izmena i sad dostupnog prozvoda. Dodatno, cena ekspanisone posude nije znacajna, i savetujemo da ista i ostane u
troskovniku. Ukoliko se posuda i ne ugradi, posuda nece biti naplacena.

ПИТАЊЕ: na stranama 434-454 konkursne dokumentacije u delu predmer radova - deo 4.2.6.2 izrada BMS i EMP
- grupa 2 Razodni ormani EMP i grupa 3 Razvodni ormani BMS - nalaze se pozicije radova koje se odnose na razvodne
ormane. Na kraju svake pojedinačne pozicije razvodnog ormana navedeno je "KOMPLET" a u okviru svake od pozicija
su navedene stavke koje sačinjavaju svaki razvodni orman ponaosob. Da li je dovoljno za svaki razvodni orman upisati
cenu samo za KOMPLET jer se oni isporučuju kao celine, bez da se mogu uzimati pojedinačno stavke koje ulaze u
njihov sastav?
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ОДГОВОР: Može da stoji samo cena komplet ormana, a da cene pojedinačnih stavki ne budu prikazane, ali je
neophodno da ostanu količine i opis stavki unutar jednog ormana.

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – јавне набавке 2019.
Службеник за јавне набавке – члан комисије
Слађана Томићевић
Достављено:
- портал јавних набавки
- сајт града Лознице

__________________ Србија, 15300 Лозница, Карађорђева 2 _______________
Централа: 015/879-263, stomicevic.@loznica.rs

