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Број:8413/3-2-3-4
Датум: 30.11.2015.
Место: Пожаревац
У складу са чланом 63. став 3, Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број
124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника
о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту:
Правилник), у вези предметне јавне набавке која је расписана на основу Одлуке о
покретању jaвне набавке мале вредности, број 8413 од 05.11.2015. године. Решења о
именовању комисије за јавну набавку од 05.11.2015. године број 8413/1 у складу са Чланом
54. и 39. Став 4. Алинеја 2. и 3. Закона. Позива за достављање понуда 8413/3 од
25.11.2015. године , објављен у складу са чланом 57. Закона дана 25.11.2015. године, на
Порталу УЈН и сајту Наручиоца.
Предмет: Додатне информације, појашњење на достављено питање ЈНМВ 1119/2015
НАБАВКА ФРЕКВЕНТНИХ РЕГУЛАТОРА БРОЈА ОБРТАЈА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ

ОРН: 3171150 - Електрични кондезатори
-

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале
вредности, доставио је Наручиоцу писани захтев електронским путем дана 27.11.2015.
године за питања 1. и 2. и питања 3. дана 30.11. 2015. године у складу са Чланом 20.
Став 2. и 6. којим Заинтересовано лице захтева додатно објашњења и одговор на
следеће питање;

Достављамо Вам појашњење и одговор у вези предметне јавне набавке сачињеног од
стране стручног члана комисије предметне набавке и сагласности чланова:
1. Извод из Питања:
''... Molimo vas da nam odgovorite na sledeća pitanja vezana za JN broj 1119/2015.
1. Pozicija 2.4. Pogrešno je navedena struja Ir=2,5-4А; Id=51А. Za motor P=11kW pravilno bi bilo Ir=2432А, odnosno tip GV2МЕ32, SCHNEIDER ELECTRIC. Molimo za pojašnjenje.
2. Da li je u predmeru ispuštena pozicija 4.3. ili je u pitanju greška u rednim brojevima? ...? ''
Одговор на питање:
1. Treba da stoji P=11кW; Ir=20-25А; Id=327А; Icu>15кА; Ics=40%Icu. Preporučeni model i tip je preuzet
iz kataloga proizvođača. Uređaj je predviđen za zaštitu elektromotornog pogona P=11kW.
2. Ponuđenu cenu upisati na naznačeni redni broj pozicije.
2. Извод из Питања:
''... -dali ponudom treba obuhvatiti samo isporuku navedene opreme ili je potrebno ponuditi i
ugradnju navedene opreme
-dali je moguće izvršiti obilazak lokacije ugradnje opreme i na koji način prijaviti obilazak ...? ''
Одговор на питање:
-Ugradnja ponuđene opreme nije predmet javne nabavke. Predmet nabavke je isporuka,
programiranje i puštanje u rad kao što je navedeno u poziciji 1. na strani 22/29 i poziciji 5. na
strani 23/29 konkursne dokumentacije.
-Trenutno nisu određene lokacije za ugradnju frekventnih regulatora. Ugradnju obezbeđuje
investitor i po ugradnji se obraća isporučiocu za uslugu iz pozicije 5. na strani 23/29 konkursne
dokumentacije.
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3. Извод из Питања:
''... Тражена лиценца 453 се односи на извођача радова телекомунукационих мрежа и система,
из ког разлога је она неопходна у ваем тендеру?...''
Одговор на питање:
Tražena licenca 453 prema propisima IKS obuhvata izvođenje sledećih radova:
































Telekomunikacionih mreža i sistema mesne, regionalne, magistralne, vazdušne, kablovske
mreže (KDS, Optika, ATC, SDH, PDH, RR sistemi, Mobilna telefonija, SAT sistemi), i dr.;
Pristupnih mreža (ISDN, ADSL, Primarna i sekundarna kablovska mreža) i dr.;
Instalacija za distribuciju RA i TV programa, i sistemi ZAS i KDS;
Telefonskih, računarskih instalacija i mreža, strukturnog kabliranja za stambene i poslovne
objekte i dr.;
Interfonskih i videointerfonskih sistema, video nadzora, interne TV, detekcije gasa i dojave
požara, sisteme za tehničko obezbeđenje objekta, evidenciju i kontrolu pristupa za stambene i
poslovne objekte i dr.;
Telemetrije, upravljanja procesima i sistemima u industriji, elektroprivredi, vazdušnom,
drumskom, rečnom i železničkom saobraćaju i dr.;
Sistema nadzora i upravljanja elektromotornim, i drugim (hidrauličnim i pneumatskim)
pogonima, merenja i regulacija na stambenim, poslovnim, industrijskim i javnim objektima i
dr.;
Upravljanja elektromotornim pogonima sa energetskim pretvaračima i povratnim
spregama po raznim veličinama, višemotornim pogonima (do 35 kV) u raznim industrijskim
pogonima (valjaonice, industrija papira, rudnici, površinski kopovi, itd.);
Upravljanja sistemima i postrojenjima sa centralnim i distribuiranim sistemima upravljanja
(PLC);
Upravljanja i regulacija industrijskih i drugih procesa;
Mernih sistema raznih namena;
Napajanja i NN elektroenergetskog razvoda (do 1000 V naizmeničnog napona, odnosno 1500 V
jednosmernog napona), instalacija uzemljenja i gromobranske zaštite za napred navedene objekte;
Telekomunikacionih mreža i sistema za nuklearne objekte i druge objekte koji služe za
proizvodnju nuklearne energije, nuklearnog goriva i radioizotopa, za uskladištenje radioaktivnih
otpadnih materija, kao i u naučno-istraživačke svrhe u oblasti nuklearne tehnike;
Telekomunikacionih mreža i sistema za objekte za proizvodnju i preradu nafte i gasa,
međunarodne i magistralne gasovode i naftovode za transport, gasovode nazivnog radnog
nadpritiska preko 16 bar-a, skladišta nafte, gasa i naftnih derivata kapaciteta preko 500 tona i
magistralne i regionalne toplodalekovode;
Telekomunikacionih mreža i sistema za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i
obojene metalurgije, objekte za preradu kože i krzna, objekte za preradu kaučuka, objekte za
proizvodnju celuloze i papira i objekte za preradu nemetalnih minerala;
Telekomunikacionih mreža i sistema za hidroelektrane i termoelektrane snage 10 MVA i veće;
Telekomunikacionih mreža i sistema za objekte kulturnih dobara od nacionalnog i međunarodnog
značaja i objekte u njihovoj zaštićenoj okolini i druga zaštićena dobra od nacionalnog i
međunarodnog značaja, u skladu sa zakonom;
Telekomunikacionih mreža i sistema za postrojenja i uređaje za uklanjanje otpada spaljivanjem i
hemijskim postupcima, kao i za objekte za proizvodnju, skladištenje i uništavanje opasnih materija i
skladištenje i uništavanje štetnih materija i otpada koji ima svojstvo opasnih materija;
Telekomunikacionih mreža i sistema za aerodrome za javni vazdušni saobraćaj:
o
Objekti visokogradnje na aerodromskom kompleksu (putnički terminali, robni terminali,
vazduhoplovne baze - hangari, objekti infrastrukture i objekti za radio-navigacionu opremu);
o
Objekti niskogradnje na aerodromskom kompleksu (poletno-sletne staze, rulne staze,
pristanišne platforme, hangarske platforme);
Telekomunikacionih mreža i sistema za mehanizovana teretna i javna putnička pristaništa;
Telekomunikacionih mreža i sistema za autoputeve, magistralne i regionalne puteve i
saobraćajne priključke na autoputeve, magistralne i regionalne puteve i dr.;
Telekomunikacionih mreža i sistema za putne objekte (mostove i tunele) i dr.;
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Telekomunikacionih mreža i sistema za javne železničke infrastrukture i priključke;
Telekomunikacionih mreža i sistema za objekte na železničkim prugama (mostove i tunele);
Telekomunikacionih objekata u sistemima veza koji su međunarodnog i magistralnog značaja i
telekomunikacioni objekti koji se grade na teritoriji dve ili više opština, zaključno sa glavnim
kapacitetima.

Naručilac zahteva traženu licencu kao obezbeđenje kvalitetno izvedene usluge i radova prema pravilima
struke, koji su opisani u poziciji 5. na strani 23/29 konkursne dokumentacije.

Захтев заинтересованог лица достављен је у предвиђеном року. Допуна и измена по овом
захтеву биће без одлагања објављена на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет
страни Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈП '' ТОПЛИФИКАЦИЈА''
ПОЖАРЕВАЦ
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