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 404-1-01-3-11/2017-04-IV, примила је следећa питањa у вези конкурсне
документације:
1. На страни 525. тендерске документације у делу који се односи на инсталацију
ТТ, КДС-а и рачунарске мреже у ставци 1. тражи се испорука и монтажа RACK
ормана.
С обзиром на чињеницу да у документацији нема техничког описа који је везан за
ово поглавље, молим Вас да ми одговорите на следећа питања:
Питање бр. 1. Да ли постоји пројекат инсталација ТТ, КДС-а и рачунарске мреже
потписан и оверен од стране одговорног пројектанта са лиценцом 353 Инжењерске
коморе Србије?
Одговор: Пројекат Телекомуникационе и сигналне инсталације, пројекат
адаптације и санације постојећег објекта у Сенти број Е-64/16-ПЗИ-5 је испоручен
Инвеститору. Пројекат је потписан и оверен од стране одговорног пројектанта са
личном лиценцом 353 ИКС-а.
Питање бр. 2. Уколико овај пројекат постоји да ли га је могуће добити у
електронској форми?
Одговор: Приликом обиласка објекта Инвеститор ће обезбедити увид у предметни
Пројекат и копирање свих потребних техничких детаља.
2. Правила пројектовања рачунарских мрежа налажу да се специфицирају сви
елементи како би извођач могао да Инвеститору преда функционалну мрежу,
атестирану по траженом стандарду. Под овим се подразмева да се у саставу RACK
ормана специфицирају и панели на којима се завршавају каблови који воде до
утичница или до других ормана, као и остала опрема у орману (вентилатори,
термостати, осветљење, носачи каблова, напајање струјом...)
Питање бр. 3. Да ли је предвиђено међусобно повезивање ормана?
Питање бр. 4. Ако је повезивање предвиђено, каквим кабловима се изводи?
Одговор: 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.

Питање бр. 5. Да ли је потребно да Извођач заврши каблове од утичница на
панелима у орману или то није поредмет тендера?
Одговор: Извођач, у циљу комплетности инсталације, треба да заврши каблове на
Patch панелима као и на утичницама (модул UTP CAT 5E).
Питање бр. 6. Уколико се захтева завршавање каблова на панелима у орманима,
може ли се добити тачна спецификација броја каблова по орманима?
Одговор: 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
Питање бр. 7. Уколико се захтева завршавање каблова на панелима у орманима да
ли ова ставка улази у цену ормана или се исказује посебно?
Одговор: RACK орман треба да се испоручи за прихват специфицираног броја
каблова по датој блок шеми.
Питање бр. 8. Да ли се може добити спецификација остале опреме која је саставни
део ормана - вентилатори, термостати, осветљење, носачи каблова, напајање
струјом...) ?
Одговор: У сваки RACK орман улази напојна шина ком 1 (7x230V), Patch панел 1
комад, носачи каблова 2 комада, и паковање кавез матице са шарафима.
Вентилатор, термостат и светло нису потребни.

Комисија за јавне набавке

