ГРАД ПИРОТ
Градска управа Пирот
Српских Владара број 82
Број: 404-1060/2019
Датум: 30.12.2019.
ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЈН, РЕДНИ БРОЈ
1.3.41-П2/2019: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ, САНАЦИЈИ И
ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА И ДВОРИШТА ОШ „8. СЕПТЕМБАР“ У ПИРОТУ
– II ФАЗА
Дана 27.12.2019. потенцијални понуђач је поставио следећа питања:
Питање 1:
Молимо Вас за прецизније податке у вези Вертикалних платформи за лица са посебним
потребама. У опису из тендера стоји:
Набавка и уградња готових вертикалних платформи за превоз особа са
посебним потребама. Вертикална платформа за транспорт носивости једног лица
са пратиоцем са свим потребним елементима за безбедан рад, конструкција је
17 без потребе укопавања пода испод платформе са ослањањем носећих профила
на носеће зидове објекта на растојању 20цм до 35цм. Максимална димензија
отвора за пролаз платформе је 120цм/150цм. У цену урачунати и заштитне
вертикалне портале око плаформе.
Обрачун по комаду вертикалне платформе.
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2.00

Потребно је да дате одговор на следећа питања:
- Колика је висина дизања (од кота готових подова)?
- Да ли је предвиђен хидраулички или електрични лифт?
- Да ли су прилази са исте стране, односно да ли је кабина пролазна?
- Какав је тип врата: аутоматска или полуаутоматска?
Одговор 1:
1. Врата (улазно-излазна ) би требала бити аутоматска (веома битно уколико се лице само
креће) имају предност, обзиром да је потребна пратња у обзир могу доћи и полуаутоматска.
Оба опремљена читачем картица.
2. Висина дизања, од готових подова, је 3.50м- 4.00м.
3. Предност има електрични погон, али уколико хидраулични не захтева разбијање подова и
не заузима додатно место није искључен. Најбитнија је безбедност у раду и удобност.
4. Платформа није пролазна и прилази су са исте стране, с тим да једна има могућност
отварања по ужој а друга по широј страни платформе. Остале стране платформе су
заштићене непомерљивим преградама висине 125-150 цм у циљу безбедности.
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