Дел.бр. 1657/2
Датум: 03.04.2015.
Страна 1 од 2
Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд
011/2603-042, 2603-766, 2692-231
У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012) Наручилац објављује:
ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка – мале
вредности - добра - набавка резервних делова са уградљом и одржавање опреме,
обликована у две партије бр. ЈН Д 15-23
Дана 02.04.2015.године Наручилац је примио питања за јавну набавку бр.Д- 15-23 у коме
се наводи следеће:
“Захтев за додатним појашњењем у вези јавне набавке Д-15-23 партија 2.
Молимо вас да нам појасните ставке из табеле 3 клима уређаји/сплит систем:
1. Компресор (5ком) –није дата величина компресора који се тражи, да ли је
компресор за 12бту, 18бту или 24бту?
2. Шта подражумевате под цолл спреј (160 ком)? Конкретно шта је то? Која грамажа
је у питању?
3. Шта подразумевате под сетом за сервис климе (320 ком)? Да ли је то сервис клима
уређаја или шта већ? Шта обухвата тај сет?
4. Шта подразумевате под монтажа клима уређаја (30 ком), да ли је то стандардна
монтажа до 3м међусобне инсталације? И шта ако буде дуже инсталације од 3м?
5. Шта подразумевате под спољна јединица клима уређаја (20 ком)? Да ли тражите
монтажу спољне јединице, да ли тражите набавку и испоруку спољне јединице, или
тражите монтажу већ постојеће јединице, или набавку, испоруку и монтажу нове
јединице?
6. Шта подразумевате под унутрашња јединица клима уређаја ( 15 ком)? Да ли
тражите монтажу унутрашње јединице, да ли тражите набавку и испоруку
унутрашње јединице, или тражите монтажу већ постојеће јединице, или набавку,
испоруку и монтажу нове јединице? “
Наручилац даје следећи одговор:
1.Компресор за климе 9 бту и 12 бту.
2. Кол спреј за климе је спреј који се користи за дезинфекцију климе, потребно 160 комада
( један комад за две климе).
3.Сет за севис климе је сервисирање клима уређаја и подразумева све што је потребно за
један сервис клима уређаја (320 комада клима уређаја).

4.Монтажа клима уређаја (30) подразумева монтажу клима уређаја до 3 м међусобне
инсталације.
5.Монтажа спољне јединице (20) подразумева набавку, испоруку и монтажу спољне
јединице.
6.Монтажа унутрашње јединице (15) подразумева набавку,испоруку и уградњу
унутрашње јединице.

Одговори на питања чине саставни део конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку

