У складу са чланом 63. Став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), према коме заинтересовано лице може, у писаном
облику затражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
конкурсном документацијом, дајемо одговор на Захтев за појашњење конкурсне
документације за јавну набавку 6/2018 – Јавна набавка радова – радови на
реконструкхији електрицних инсталахија и система за дојаву пожара на објекту „Д“
II фаза Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевху дана 19.06.2018. и
20.06.2018. године, од заинтересованих понуђача за учешће у поступку.
Питање:
Поштовани,
Имам неколико питања у вези тендерске документације за јавну набавку 6/2018.
У тендерској документацији поред система за дојаву пожара налазе се и други системи.
1. Да ли је обавеза понуђача да понуди све или може само систем за дојаву
пожара, пошто са аспекта испуњавања формалних услова ови системи немју
додира.
2. У спецификацији за систем за дојаву пожара захтева се стално запошљени са
лиценцом 450 инж. Коморе, која је из домена енергетике. Лиценца 453 у
потпуности покрива све инсталације у склопу инсталација система за дојаву
пожара.
Који је разлог захтевања запошљеног лица са лиценцом 450 код понуђача.
3. У спецификацији за систем за дојаву пожара под ред. Бр. 1, за фазу 1 и фази 2,
траже се разводне кутије на местима за детекторе, ручне јављаче и сирене у
количини од 187 комада
моје питање је следеће: збир наведена три пожарна елемента за обе фазе (241
ком) одступа од наведене количине рљазводних кутија (187 ком)!?
Шта је имао пројектант на уму са овом количином разводних кутија које уопште
нису потребне у систему за дојаву пожара.

Питање је много важније са аспекта правилника (Sl. list 87/93, Izmene i dopune
1 i 2/94, Čl.63, stav 2) из ове области који каже да "број повезивања
(спајања)буде что мањи и да разводне кутије стабилне инсталахије морају да
буду у хрвеној боји."
Ни један ни други услов, пројектант није уважио оваквим концептом пројекта
У спецификацији по ред. Бр. 3 (фаза 1), тражи се набавка, испорука и полагање
инсталационих црева.
Молим да ми се одговори где је полагање? На зид, уз зид ПНХ регал итд. Јер ово
драстично мења износ понуде?
Унапред хвала

Одговор на постављена питања:
1. Обавеза потенхијалних понуђаца је да достави понуду за хелу
спехификахију, а уколико није у могућности да је достави сам то може
уцинити са подизвођацима иливиче понуђаца као заједницка понуда.
2. С обзиром на то да се ради о повезаној набавхи Наруцилах захтева да лихе
има лихенху 450 Инжењерске коморе.
3. Одговори на преостала питања су везанаи за измену и допуну конкурсне
документахије која је уцињена 14. Јуна 2018. Године, те Вас с тим у вези
молимо да погледате Измене и допуне које се нлазе на начем сајту и на
Порталу јавних набавки.

Питање:
Поштовани,
Како се у предмеру за дојаву пожара траже само јављачи пожара и сирене, интересује
нас да ли у објекту већ постоји централа за дојаву пожара на коју се повезују тражени
јављачи и ако постоји који је протокол централе?
У складу са чланом 20. ЗЈН, молим да потврдите пријем маила.
С поштовањем,
Одговор на питање:
Центарала постоји, у питању је модел NSC Solution F2 са изабраним протоколом
Hochiki-ESP.

Комисија за јавне набавке

