ПИТАЊЕ 1:

О д г о в о р:
На страни 40 од 77 Конкурсне документације у обрасцу
СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, у Партији 1- Компресори, у
поднаслову А ТУРБОКОМПРЕСОРИ И КУЛА ЗА ХЛАЂЕЊЕ, дошло је до техничке
грешке у називу уређаја Trane RTHD тако да уместо „ турбокопресор“ треба да стоји „

вијчани компресор“ јер се у саставу наведеног уређаја налази вијчани компресор.
С обзиром на то да се раду о машини са воденим хлађењем довољан је
разлог да оне буду у посебној партији, такође за вијчани компресор потребан је другачији
третман од обичних клипних, (који се мењају када зврше свој радни век), те уколико се не
води рачуна може драстично да се смањи радни век вијчаних компресора.
Имајући у виду да је предметна машина (која је у гарантном року) издвојена
у партији 1 и да је само за Партију 1 потребно поседовање сертификата (Tracer TU)
издатог од стране овлашћеног сервисера за Trane чилере, којим је омогућен приступ
контролеру УЦ 800, није оправдана тврдња да се фаворизује неко од потенцијалних
понуђача. Без наведеног сертификата који подразумева и поседовање софтвера не постоји
могућност да се приступи контролеру УЦ 800.
Овлашћено лице наручиоца је обучено за рад у свом делокругу рада, а
превасходно на контроли исправности рада уређаја. Сетовање машине, промена
параметара, утврђивање неправилности у раду и слично, спада у опис услуге која је
предмет набавке, како је и прописано конкурсном докуметацијом.
Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације који се односи на
услов да За Партију 1 понуђач мора да поседује сертификат да је овлашћени сервисер за
Trane чилере са поседовањем неопходног сертификата (Tracer TU) за приступ контролеру
УЦ 800.
Због техничке грешке која се односи на назив уређаја, биће извршена измена
стране 40 од 77 Конкурсне документације.
Измењена страна конкурсне документације, биће објављена на Порталу
јавних набавки и интернет страници наручиоца .

