ОПШТИНСКА УПРАВА
Општина Горњи Милановац
Ул.Таковска бр.2
32300 Горњи Милановац

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Адаптација и опремање простора подрума и приземља

пословног објекта у улици Рајићева 48 у Горњем Милановцу;
ПИТАЊA :

ОДГОВОРИ :
Одговор на питање 1:
КЛИМА ОРМАН
 Расхладни флуид је R410;
 Струјање ваздуха: На доле при поду. Нема подигнутог пода.
 Нема захтева за додатним пленумом.
 Температурски режим: Tsp=35C i Tu=24C, RH=50%
 Да. Предвиђен је електро грејач који је интегрисан у клима орману са
свим заштитним елементима.
 Да. Предвиђено је да кондензна пумпа буде интегрисана у клима орман.
 Не. Није потребна опција са директним напајањем од 48 V DC
вентилатора са UPS.
 Мора да има опцију PLC а корисник ће касније одлучити који тип картице
користити због прикључења на BMS;

Одговор на питање 2:
Систем за грејање / хлађење са промењивим протоком расхладног флуида
Тражене унутрашње јединице се монтирају у просторију 1. Трпезарија и просторију 2.
Простор за забаву у подруму. Ове просторије су предвиђене као двонаменске и
користиће се и за потребе снимања и фотографисања. У том смислу потребно је
обезбедити адекватно хлађење простора уследе велике дисипације енергије
рефлектора који ће бити унети у просторије. Стога су предвиђене додатне унутрашње
јединице које ће се користити само у случају потребе за додатним хлађењем ових
простора. Предвиђено је да се у свакој од ове две просторије додатно угради по 3
унутрашње јединице, односно додатних око 9 kW расхладног капацитета. Корисник ће
накнадно определити начин коришћења ових јединица, повезивање на BMS и
евентуално маскирање у периоду када се простор не користи за потребе снимања и
уметничког фотографисања.
Одговор на питање 3:
Сва расположива пројектна документација је у електронској верзији на располагању
потенцијалним понуђачима у просторијама Наручиоца. По потписивању Уговора са
изабраним понуђачем, један одштампан примерак пројектне документације ће бити
достављен изабраном извођачу радова.
Одговор на питање 4:
Потребно је обезбедити интернет пакет типа који укључује интернет, телевизија и
фиксна линија са ултра брзим интернетом од минимум 100 Mb/s или еквивалентно.
Период минимум 1 година. Неограничен пренос података.
Одговор на питање 5:
Пројектним решењем је предвиђен комплет активности које обухватају прибављање
свих наведених атеста и сертификата, односно извештаја о извршеним мерењима.
Понуђачи су дужни да процене колики су трошкови наведених мерења и испитивања и
да дају паушалну цену за цео комплет активности. С обзиром да се све односи само
на један клима орман, позиција има количину 1.
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