ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 03/2015 – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ КАВЕЗА ОД НЕРЂАЈУЋЕГ
ЧЕЛИКА

Дана 30.11.2015. Бео зоо врт је добио захтев за додатним информацијама и појашњењима од
стране заинтересованог лица НЕОТЕХНИКА ДОО, следеће садржине:
Pitanje u vezi javne nabavke broj 03/2015:

Poštovani,
Ovim putem želimo da Vas zamolimo za informaciju u vezi javne nabavke broj 03/2015.
U konkursnoj dokumentaciji na stranici broj 4/25 za poziciju broj 4 (prohromsku mrežu) stoji:
„Мрежа од нерђајућег челика ис 304 (4580), величина окца 4цм Ø=2mm цена мора бити формирана
са услугом плетења“
Obzirom na veličinu okca koja zahtevate, debljina žice bi morala biti malo veća, ili ako dimenzija okca
može da se koriguje na dole, onda bi žica mogla da ostane 2 mm.
Naše pitanje glasi: „Da li bi mogla da se nudi alternativna debljina žice ili dimenzija okca?“

Takođe, na istoj stranici za istu poziciju stoji:
„Услуга плетења и испорука мреже (позиција бр. 4. у табели) ће се ће се вршити накнадно према
димезијама и динамици коју одреди Наручилац (превоз исплетене мреже мора бити укључен у
цену).“
Naše pitanje glasi:
„Da li možete detaljnije da objasnite, bar okvirno, u kojim dimenzijama će se vršiti isporuka?

Obzirom da je širina mreža 1000 mm, a standardne table su 1000x2000 mm. Da li dimenzije koje Vama
trebaju ulaze u okvire standardnih dimenzija, pri čemu može da se isporučuje manja dimenzija od 2000
mm dužine, ali širina najčešće mora da ostane 1000 mm.“
Unapred Vam se zahvaljujemo na razumevanju i odgovoru.

ОДГОВОР БЕО ЗОО ВРТА ДОСТАВЛЈЕН ПОНУЂАЧУ ДАНА 01.12.2015. ЈЕ ГЛАСИО:
Postovani,
U vezi sa Vasim pitanjima u vezi javne nabavke br. 03/2015 obavestavamo Vas o sledecem:
-

Debljina zice – pletiva i velicina okca moraju da budu kao sto je navedeno u konkursnoj
dokumentaciji jer je tako zahtevano od strane arhitekata po cijem projektu ce se kavezi praviti.
Nije preporucljivo nudjenje alternativnih dimenzija okca i debljine pletiva jer ce se takva ponuda
smatrati neispravnom jer ne ispunjava uslove zahtevane konkursnom dokumentacijom.

-

Tacne dimenzije pletenja ce biti naknadno dogovorene kada se postave polja ali mozemo Vam
okvirno reci da je u pitanju je pletivo za koje cemo mi dati visinu (h) koja nece prelaziti 2m, dok
ce se duzina pleti prema potrebama velicine polja na koja se postavlja a koja idu i do 1215m. Napominjemo da je u pitanju pletivo (ne grifovana zica ili sl.) koje se moze nastavljati u
duzinu po potrebi narucioca, tako da ‘’table’’ dimenzija 1000 x 2000 nisu prihvatljive.

Srdacan pozdrav,
Zooloski vrt grada Beograda

