ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Таковска бр. 2
32300 Горњи Милановац
ПИБ: 102182363
Матични број: 07175329
Телефон: 032/515-0050 (Централа)
032/515-0047 (Канцеларија за јавне набавке)

e-mail: jn@gornjimilanovac.rs

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ЈАВНА НАБАВКА БР. 6/2015 – Извођење грађевинско - занатских радова са
инсталацијама на објекту ОШ у Семедражи - II фаза
- отворени поступак –

Питање:
У делу Предмер и предрачун електроинсталација јаке струје за изградњу ОШ
Семедраж, Општина Горњи Милановац, I Приводни енергетски кабл, Ваздушни вод, на
страни 15/93, стоји:
2. Геодетско снимање и прецизно одређивање, трасе НН ваздушног вода и кабловске
канализације од ИММ до објекта, према наведеним ТУ, стубних места, колчење и
припрема терена за извођење грађевинских радова. компл. 1
Молимо појашњење. Обзиром да се геодетско снимање плаћа по метру, потребно је да
дате ближе објашњење ове позиције.
Одговор:
Укупна трaса за геодетско снимање износи око 250 м, што се може видети из графичке
документације
Питање:
На страни 16/93 стоји:
7. Испорука и уградња поцинковане траке Фе/Цн 25x4мм за израду уземљивача од два
прстена.Први прстен се постављана дубини од 0,5м и на удаљењу 1м од ивице стуба.
Други прстен зе поставља на дубини од 0,8м и на удаљењу 2м од ивице стуба ТП -9
ЕС,4.4.1. Прстени су међусобно повезани са изведеним спојем до катодних одводника.
компл. 0
Наша питања гласе: Да ли је заиста количина ове позиције 0? Да ли је потребно давати
цену ове позиције уколико је њена количина 0?

Одговор:
Количина јесте 0, позиција је одрађена у I фази извођења радова.
Питање:
На странама 18/93 и 19/93 у делу II Разводни ормани и напојни водови је дат опис
ормана ГРО.
Наша питања гласе: Која је количина 3-полних аутоматских прекидача карактеристике
"Ц", 415 В, АЦ, 10кА, за монтажу на ДИН шину ЕН 50 022, називне струје 4А? Која је
количина 3п, ЗУДС 40/0,3А? Да ли је потребно дати цене појединачних компоненти
ормана или треба дати јединствену цену ормана? Уколико је потребно дати цене
појединачних компоненти ормана, где уписати цену лима ормана?
Одговор:
3 п аутоматских осигурача треба 3ком, ZUDS 40/0, 3A треба ком1, цена се даје за
комплетан ормар.
Питање:
На страни 23/93 у делу IV Заштита од атмосферског пражњења стоји:
5. Постављање укрсног комада у темељу објекта.

ком 0

Наша питања гласе: Да ли је заиста количина ове позиције 0? Да ли је потребно давати
цену ове позиције уколико је њена количина 0?
Одговор:
Количина јесте 0, позиција је одрађена у I фази извођења радова.

Комисија за јавне набавке

