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ОДГОВОР ЗАИНТЕРЕСОВАНОМ ЛИЦУ-2
у отвореном поступку
Извођење радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта Музеја
савремене уметности
ЈН - радова бр. 01/16

1 Питање: Конкурсним документациом на стр. 17, у оквиру пословног
капацитета, тражено је искуство на извођењу радова на изградњи или
реконструкцији постојећих објеката високоградње (административно-пословни,
хотелски, болнице, банке, музеји и позоришта).
1.1 Да ли наручилац прихвата референце за изведене радове, осим на
изградњи и реконструкцији, на адаптацији и доградњи објеката високоградње с
обзиром да је предмет јавне набавке адаптација, реконструкција и доградња објекта
Музеја савремене уметности.
Одговор: Наручилац не прихвата референце за изведене радове на
адаптацији и доградњи објеката високоградње.
1.2 Како конкурсном документацијом нису прецизирани класификациони
бројеви објеката (Правилник о класификацији објеката; „Службени гласник РС“,
број 22/205) који се прихватају као референце да ли Наручилац прихвата и
референце за изведене радове на објектима студентских домова (класификациони
број 113002), студентских одмаралишта (121202) и школских зграда и зграда за
научноистраживачке делатности (1263)?
Одговор: Наручилац прихвата и референце за изведене радове на објектима
студентских домова (класификациони број 113002), студентских одмаралишта
(121202) и школских зграда и зграда за научноистраживачке делатности (1263),
уколико су испуњени и други тражени услови у погледу пословног капацитета
наведени под тачком 1. у подтачкама 1.1 и/или 1.2 и/или 1.3. Посебно наглашавамо,
с обзиром на значај и вредност уметничких дела која се чувају у МСУ и потребу
одржавања параметара ваздуха у уским границама оптималних вредности,
потребно је да се докаже да су у делу машинских радова у референтним објектима
изведене сложене инсталације климатизације којима се постиже одржавање
температуре ваздуха, релативне влажности ваздуха и вентилације унтрашњег

простора. Референце за објекте у којима су изведене инсталације радијаторског
грејања и хлађења сплит, мулти сплит или VRF системима неће бити прихваћене.
Потребно је доказати да је понуђач извео радове на уградњи инсталација
вентилатор-конвектора и вентилације са клима коморама за довод свежег ваздуха и
одржавање релативне влажности ваздуха у простору, вентилационе канале и
дистрибутивне елементе или климатизационих система који обухватају клима
коморе које у свом саставу имају уређаје за грејање, хлађење и влажење ваздуха,
вентилационе канале и дистрибутивне елементе.
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