ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ
У НОВОМ ПАЗАРУ

DRŽAVNI UNIVERZITET
U N O V O M PAZARU

Број: 2159/13-01
Датум: 11.07.2013. године

Предмет: Додатна објашњења у поступку јавна набавке број ЈНОП-09/13

На захтев потенцијалног понуђача који је преузео конкурсну документацију дајемо следећа
допунска објашњења:
Питање 1.
У III партији – Уређење ентеријера прва тачка спецификације су Занатски радови на опремању са
набавком материјала. Молимо објашњење шта све укључују ови занатски радови.
Одговор
Koнкурсном документацијом је било предвиђено да се израда и монтажа свих елемената који се
уграђују непосредно у ентеријерски простор нуди збирно у позицији 1. занатски радови у Обрасцу
2.- Структура понуђене цене, Партија 3. опремање ентеријера, страна 138/151.
Ради отклањања свих евентуалних недоумица, а пре свега да би све понуђаче ставили у
равноправан положај ми смо извршили следеће измене конкурсне документације:
Мења се страница 138/151 и 139/151 и то:
- брише се позиција 1 - занатски радови у сва три кабинета,
- додају се елементи који се израђују и непосредно уграђују у ентеријерски простор
у сва три кабинета.
Мењају се странице 79/151, 81/151, 93/151, 94/151, 105/151 и 107/151 ради
усаглашавања са изменом страница 138/151 и 139/151.
Сви наведени елементи израђују се на основу поглавља 4. технички опис опреме, у коме су дати
детаљни опис и количине наведених елемената, а на основу 3D слика у конкурсној документацији.
Питање 2.
У делу Кабинетски простор-Апартманска јединица у обрасцу на страни 138/151 наведена је
количина ових радова 1, док је на страни 105/151 ова количина прецртана. Шта је важеће?
Одговор
Објашњење је дато у одговору на питање 1.
Питање 3.
Молимо за објашњење зашто се утехничком опису ове партије наводе описи намештаја (радни
столови, полице за књиг, клуб сточић, облоге радијатора и остали елементи намештај који се не
спомињу у обрасцу понуде за партију 3?
Уколико вредност израде ових елемената треба да буде укључена у део Занатски радови на
опремању са набавком материјала, молимо вас да нам наведете тачне количине сваког елемнта.
Одговор
Објашњење је дато у одговору на питање 1.
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Питање 4.
Прегледом преузете документације за партију 3, установили смо да нису усаглашене техничке
спецификације и пратећи образац 2- структура понуђене цене. На основу послатих описа и
садржине сваке понаособ ентееријерске целине (канцеларија директора, канцеларија шефа свих
департмана и канцеларија апартманске јединице) сматрама да нити један од понуђача не може
доставити исправну и прихватљиву понуду коју ви као наручилац можете на правилан и адекватан
начин поредити. Осим ове неусаглашености, поједине позиције у техничкој спецификацији немају
све димензије на основу којих се може дати цена (као на пример 4.3 полице за књиге на страни
81/151 где недостаје дубина ових елемената; 4.6 облоге радијатора са парапетним даскама на страни
82/151 где недостаје дубина облоге радијатора, број комада облага, укупна дужина парапетних
даски ; 4.7 скривачи гарнишле на страни 82/151 где фали број скривача; 4.8 облоге зида на источној
страни на страни 83/151 где нема ни једне димензије; ....)
Молимо да извршите усаглашавање документације (спецификације од стране 77/151 до 118/151) и
обрасца 2- структура понуђене цене, страна 138/151) а према вашим стварним потребама, те да нам
доставите детаљну спецификацију за сваку позицију или врсту рада појединачно, пратећи техничке
описе, цртеже за сваку позицију и одговарајући образац 2- структура цене, као што је то учињено за
партију 1.
Горе наведено је потребно како би сви потенцијални понуђачи за ову партију били у једнаком
положају, понудили исти број позиција према захтеваном техничком опису-цртежу, а вама као
наручиоцу, олакшало стручну оцену понуда у техничком делу
Одговор:
Одговор на ставке: Кабинет директора.
4.3. Полица за књиге се уграђује у наменски направљене нише у просторији. Димензије полица су
159 цм и 145 цм ширине, лева и десна, са укупном висином од пода 265 цм. Дубина полице је 45 цм.
Ниша која постоји на лицу места је димензије 172,5 x 62 цм са 327 цм чисте висине од пода до
плафона - десна ниша, и 153 x 65,5 цм са 327 цм висине - лева ниша, дакле, полица се уградјује са
довољном дилатацијом, како би се избегло тесно уклапање, а остатак некорисног простора се
затвара облогама северног зида. Видети 3D приказ. Комплетна облога северног зида је од белог
сјајног универа 18 мм дебљине.
4.6. Због положаја радијатора који се налази на 12 цм од зида (рачунајући и дебљину радијатора),
предвиђено је одбијање облоге радијатора, са завршном дубином од 20 цм, дакле 12+4,2+2+1,8 цм
(радијатор, размак гвоздена подконструкција, универ). Укупна дужина зида који се облаже
облогама радијатора на металној подконструкцији је 462 цм. . Дужина парапетне даске подељена је
на два дела и то у дужини 231 цм ширине 22 цм, због производне димензије набавног материјала.
Парапетна даска се изводи тако што се фиксирају по две плоче датих дужина, како би се добила
дебљина парапетне даске од 3.6 цм. Плоче облоге радијатора су завршних димензија 112 цм x 76
цм, при чему је монтажом ових плоча обезбеђена циркулација загрејаног ваздуха. Укупан број
облога датих димензија је 4 комада.
4.7 Скривачи гарнишли се израђују на металном угаоницима, који се фиксирају на плафон
просторије, на које се фиксира даска скривача. Укупна дужина скривача је 462 цм, при чему је због
набавне димензије универа неопходно поделити на два дела. Дакле, димензија 2 чеоне плоче
скривача гарнишле је 231 цм x 20 цм, укупне дебљине 18 мм, кантоване АБС траком у боји
материјала. Плоча која се фиксира на угаонике, а за коју се причвршћује клизач гарнишле је
димензија 2 ком 231 цм x 20 цм.
DRŽAVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
Vuka Karadžića bb, 36 300 Novi Pazar, Srbija
rektorat@np.ac.rs , univ_np@yahoo.com
Web adress: www.np.ac.rs

Broj telefona ( centrala) : + 381 20 317 754
Rektorat: 020/ 317-752, Faks: 020/ 337-669

Žiro račun: 840- 2057666-16
PIB: 104682222

ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ
У НОВОМ ПАЗАРУ

DRŽAVNI UNIVERZITET
U N O V O M PAZARU

4.8 Обзиром да је због решења предвиђена уградња плоча од универа у тамно браон боји
материјала, различитих димензија, следи детаљан списак димензија свих плоча које је потребно
уградити на зид, који је укупних димензија 411 цм x 327 цм. Плоче се фиксирају на претходно
нивелисан зид, на међусобним растојањима од 4 цм, која треба попунити белим непровидним
клиритом, ради просветљавања. Уградњу клирита дебљине 3 мм, предвидети у жљебовима у
плочама облоге. Димензије плоча:
162/57
53/172
113/105
115/105
115/53
162/55
55/160
107/55
113/162
113/113
113/45
57/107
57/105
107/57

по x (икс) правцу
по x (икс) правцу
по x (икс) правцу
по x (икс) правцу
по x (икс) правцу
по x (икс) правцу
по x (икс) правцу
по x (икс) правцу
по x (икс) правцу
по x (икс) правцу
по x (икс) правцу
по x (икс) правцу
по x (икс) правцу
по x (икс) правцу

(цм) 1ком
(цм) 1ком
(цм) 1ком
(цм) 1ком
(цм) 1ком
(цм) 1ком
(цм) 1ком
(цм) 1ком
(цм) 1ком
(цм) 1ком
(цм) 1ком
(цм) 1ком
(цм) 1ком
(цм) 1ком

Допуна на ставке: канцеларија шефа департмана.
Ставка 4.3 у делу опреме канцеларије шефа департмана, дубина полице висеће на зиду је 30 цм.
Полица се ради од универа, са стакленим вратима и то 8 комада врата укупно, што значи четворо
врата у нижим делу полице, и четворо у вишем делу полице. Врата предвидети у димензији према
распореду хоризонтала полице, чији је укупан габарит 200 x 170 x 30 цм. Полица има 5 подела тј. 4
полице на размацима од 32,5 цм.
Ставка 4.6 у делу опреме канцеларије сефа департмана, облоге радијатора, укупна дужина облоге
радијатора је 305цм. Опис извођења дат у претходној ставци одговора (4.6).
Ставка 4.8 у делу опреме канцеларије шефа департмана, облоге источног зида, димензије плоча
облоге зида су у правилном растеру 6 x 5 поља, димензија 110 x 52 цм, што значи, 30 плоча датих
димензија. У цену предвидети материјал за спојнице од црног МДФ 3 мм – лесонит у довољном
броју, тако да размаци између плоча буду 3 мм.
Ставка 4.10 у делу опреме канцеларије шефа департмана, гардеробер са чивилуком и огледалом,
дубина гардеробера је 60 цм завршно са фронтовима.
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Напомена:
1. У прилогу се достављају измењене странице конкурсне документације: 79/151, 81/151,
93/151, 94/151, 105/151, 107/151, 138/151, 139/151, као и измењене странице 120/151,
121/151, 122/151, 123/151, 147/151, везане за доказивање довољног кадровског капацитета
2. Проследити свим потенцијалним понуђачима који су преузели конкурсну документацију
3. Објавити на Порталу јавних набавки и на веб сајту наручиоца www.np.ac.rs
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Да би се понуђачима оставило довољно времена за припремање понуда, мења се рок за
подношење и отварање понуда наведен у конкурсној документацији:
- рок за подношење понуда је 01.08.2013.године до 12.00 часова,
- јавно отварање понуда ће се обавити дана 01.08.2013.године у просторијама
ректората ДУНП, на адреси наручиоца са почетком у 13.00 часова
- мења се страница 8/151 у Позиву за подношење понуда
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