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Del. broj: О16-1/5-6 

Datum: 25.02.2016. 

 

PREDMET: Odgovori na pitanja zainteresovanih lica u postupku javne nabavke O16-1 za 
2016. god. (radovi) 

ПИТАЊА:  

1. U delu predmera G. AUTOMATSKA DOJAVA POŽARA, zahtev je da instalacija 

dojave požara mora biti kompatibilna sa već ugrađenom opremom. Molimo Vas da 

nam dostavite informaciju o proizvođaču i tipu postojeće opreme za dojavu požara, 

kako bi mogli da dostavimo odgovarajuću ponudu. 

 

2. Na strani 9 od 10 se dva puta pojavljuje isti tekst i ista metraža kablova (pozicije 28 i 

29) da li je greška??? 

 

 

3. Na strani 3/10 U delu C elektroinstalacije u objektu 

Razvodne table: 

3.1. Da li razvodne table treba da se uklope pored recimo postojećih tabli (nema dimenzije) 

ili možemo sami da dimenzionišemo iste??? 

3.2. Isto oitanje važi za sve razvodne table RO-II-1, RO-OP1 i OP-2, RO-Lab, RO-II-

KL...??? 

3.3. Isporuka i montaža na pogodno i vidno meto signalnog tabloa sisteme dojave kvara IT 

sistema 32 kom, da li može neko pojašnjenje-koji proizvođač, izgled ili tehnički 

crtež....pojasniti??? 

U delu C Instalacija protiv dimnih vrata pozicija 1. 

3.4. Isporuka i montaža na zid tabloa protiv dimnih vrata T-PDV, sa kućištem od dva puta 

dekapiranog lima, sa vratima bravom i ključem, obojenog osnovnom i lak bojom, u izvedbi 

IP54, sa sledećom ugradjenom, povezanom i obeleženom opremom....Na šta se konkretno 

misli, molim Vas pojasnite-da li je to običan orman iz "nekih" dimnih vrata ili šta???? 

Pozicija 6 Instalacija protiv dimnih vrata 

3.5. Isporuka i montaža neosredno uz tablo odimnih vrata APA uredjaja 24V, 20Ah, za 

potrebe napajanja istih u slučaju nestanka napona, komplet sa izradom svih el. 



____________________________________________________________________ 

Гинеколошко-акушерска клиника ''Народни фронт'' Београд 
 

povezivanja sa tabloom...... molim Vas da nam pojasnite poziciju, da li tehnički crtež 

ili proizvođač, izgled u čega se montira itd??? 

 

4.  

 

 
 

 
za dostavljanje ponuda, kako bi ponudu mogli da uradimo u skladu sa KD. 

 

 

 

 

 

ОДГОВОРИ: 

 

Одговор на питање 1: Предвиђен је сепаратан систем и ко такав је дефинисан. 

Понудом дефинисати BRAND и карактеристике опреме кроз посебан прилог. 

 

Одговор на питање 2: Евидентна грешка пројектанта, позицију 29 не третирати 

понудом пошто је дуплирана. 
 

Одговор на питање 3:  

Одговор на питања 1 и 2: Величина разводних ормана усаглашава се са стручним 

техничким надзором пре добијања сагласности за извођење истих. 

Одговор на питање 3: Paralelni signalizator PLI 107TE – или слично 

Одговор на питања 4 и 5: У прилогу су два графичка приказа ове позиције* 

 

 

Одговор на питање 4: Извршиће се измена конкурсне документације. Наведени 

радници не морају бити запослени (у радном односу) код понуђача. Могу бити 

ангазовани И по другом основу. Лице које се тражи ради заштите од пожара 

такође не мора бити у радном односу код понуђача.  

Наруцилац неће сматрати битним недостатком понуде уколико је понуђач 

достављеним доказом за референце доказао да испуњава захтев конкурсне 
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документације поступка јавне набавке, а да тај доказ-потврда није на обрасцу из 

конкурсне документације. Битна је упоредивост понуда. 

Рок за доставу понуда ће бити продужен. Обавештење о продужењу рока биће 

објављено на Порталу јавних набавки И на интернет страници Наручиоца. 

 

-*Графички прикази у прилогу-наставку 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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