ОПШТИНА СЕНТА
ГЛАВНИ ТРГ 1
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 404-1-01-3-11/2017-04-IV
Датум: 10.04.2017. године
СЕНТА
ПРЕДМЕТ: Питањa у вези конкурсне документације
Дана 07.04.2017. године, Општина Сента као Наручилац у поступку јавне набавке број 4041-01-3-11/2017-04-IV, примила је следећa питањa у вези конкурсне документације:
“1. У Конкурсној документацији на стр. 523 - Систем за дојаву Пожара у поз. 1 навели
сте тип централе МЦУ 304 без било каквиих техничких карактеристика и назнаке “или
одговарајуће” – што је супротно Закону о ЈН.
2. Нисте дефинисали број потребних адресних петљи (а ова централа се ради у више
варијанти).
3. Нисте дефинисали да ли централа треба да има аку. батерије, као ни потребни капацитет
аку батерија.
4. Такође сва остала опрема је дата од одређеног произвођача - без ознаке “или
одговарајуће”.
Молимо Вас да у овом делу за опрему дојаве пожара дате прецизније податке и
спецификације ускладите са Законом о ЈН.
5. На стр. 525 Инсталација ТТ, КДС и Рачунарске мреже, код поз. 1 тражите РЕК орман за
који нисте дали димензије и шта треба да садржи - нема ПЕЧ панела на којима се
завршавају каблови, као ни активне опреме (са назнаком да се “тип РЕК ормана одређује
на лицу места, у зависности од одабране опреме”).
Није јасно ко и када ће да одабере потребну опрему и да ли је иста предмет
6. На страни 527 и 528 код ВИДЕО Надзора, такође је наведен одређени тип опреме без
назнаке “или одговарајуће”.
7. У поз. 5 на стр. 528 тражи се ВГА конвертер, чија намена није јасна (чему служи), док
истовремено у спецификацији НЕМА ВИДЕО МОНИТОРА.
Молимо да ове примедбе појасните и исправите конк. документацију.”
Одговори на постављена питања су следећа:
Питање број 1, 4, 6
У предмеру пројекта Телекомуникационе и сигналне инсталације, пројекат адаптације и
санације постојећег објекта у Сенти број Е-64/16-ПЗИ-5, на крају сваке позиције која
дефинише одређену опрему, треба додати: "или одговарајуће".
Питање број 1, 2, 3
Детаљан опис опреме и одговори на питања налазе се у допуњеном предмеру и предрачуну
радова за систем дојаву пожара (прилог).
Питање број 5
На блок шеми горе наведеног пројекта, цртеж број 7, приказано је да се ормани међусобно
повезују UTP CAT 5E 2x4x0,6 каблом у гибљивој цеви промера 40/33,4 mm.
Извођач, у циљу комплетности инсталације, треба да заврши каблове на Patch panelima као
и на утичницама (модул UTP CAT 5E).
На блок шеми, цртеж број 7, уцртано је повезивање утичница и RACK ормана са тачним
бројем каблова.

У RACK ормане улази следећи број каблова:
RACK - P 22+1 ком. CAT 5E 2x4x0,6
RACK - I 16 +2 ком. CAT 5E 2x4x0,6
RACK - II 21+1 ком. CAT 5E 2x4x0,6
RACK орман треба да се испоручи за прихват специфицираног броја каблова по датој
блок шеми.
У сваки RACK орман улази напојна шина ком 1 (7x230V), Patch panel 1 комад, носачи
каблова 2 комада, и паковање кавез матице са шарафима. Вентилатор, термостат и светло
нису потребни.
Питање број 7
Позиција бр. 5 из предмера брише се. Није потребно уградити ВГА конвертер.

Комисија за јавне набавке

