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О Д Г О В О Р З А И Н Т Е Р Е С О В А Н О М Л И Ц У - 14
у отвореном поступку
Извођење радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта Музеја
савремене уметности
ЈН - радова бр. 01/16

1. Питање: Na strani 17. konkursne dokumentacije, definisali ste uslove u
pogledu poslovnog kapaciteta i to na objektima: „administrativno-poslovni, hotelski,
bolnice, banke, muzeji i pozorišta“.
Da li će se kao uslov poslovnog kapaciteta, prihvatiti izvođenje radova na
Magacinu fabrike lekova, ukoliko su na predmetnom objektu izvedeni mašinski radovi –
instalacije klimatizacije kojima se postiže održavanje temperature vazduha, realtivne
vlažnosti vazduha i ventilacije prostora? Uvažavajući značaj i vrednost umetničkih dela
koja se čuvaju u MSU i potrebu održavanja parametara vazduha u uskim granicama
optimalnih vrednosti, smatramo da je ovakav objekat u pogledu postavljenog uslova u
delu mašinskih radova iste komplekstnosi kao i objekat MSU. Molim za razjašnjenje.
Одговор: Осим наведених објеката у Конкурсној документацији
(административно-пословни, хотелски, болнице, банке, музеји и позоришта),
прихватиће се и референце на објектима друге намене под условом да су испуњени
захтеви из конкурсне документације (инсталације климатизације којима се постиже
одржавање температуре вадзуха, релативне влажности ваздуха и вентилације
простора) на најмање 3 објекта, сваки минималне бруто грађевинске површине
3.000 m2 и сваки минималне вредности изведених радова од 50.000.000,00 РСД без
ПДВ-а. 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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