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Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације

На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења :
1. Питањa :

1.

У делу где сте навели обавезне услове, под тачком 5. сте навели да понуђач треба да има важећу
дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке, односно важећу дозволу за уградњу,
одржавање и сервисирање система за аут. дојаву пожара. Молим Вас да нам дате информацију по
ком закону, односно правилнику и члану закона/правилника та дозвола (решење) треба да буде
издата. Да ли се тражи лиценца издата на правно лице по Правилнику о полагању стручног испита и
условима за добијање лиценце и овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара и
посебних система и мера заштите од пожара?
2. У Обрасцу понуде са структуром цене навели сте спецификацију опреме која се тражи. Међутим,
навели сте тачан тип и произвођача опреме, без опције да понуђач може да понуди и одговарајућу
опрему другог типа и произвођача, а што није у складу са ЗЈН. Да ли ћете извршити исправку у циљу
усклађивања Конкурсне документације са ЗЈН?
3. У ставци 4 сте навели да се постојеће кућиште централе задржава. Центрле других произвођача
другачијих од наведеног у Спецификацији не могу се поставити у постојеће кућиште старе централе.
Да ли се прихвата да се испоручи нова централа у новом, сопственом кућишту?
4. У Измени и допуни конкурсне документације навели сте да је потребно понудити адресабилну
централу са 4 адресабилне петље, а у загради након тога сте навели референтни модел KFP-АF2 са
две петље. Да ли је потребно испоручити централу са 4 или са 2 петље?
5. У Измени и допуни конкурсне документације навели сте да је потребно да централа поседује излазе
за даљинкси пренос сигнала аларма (тел. путем). Молим Вас да детаљније опишете на шта се тачно
мислили, да ли на то да центала треба да поседује релејне излазе који би се повезали на уређај за
даљинску телефонску дојаву или на нешто друго?
6. Да ли је потребно испоручити уређај за даљинску телефонску дојаву или тај уређај већ постоји?
7. У Измени и допуни конкурсне документације навели сте да је потребно понудити јединицу за
напајане са пратећим акумулаторима 2x12V, 28Аh, израђена од ојачаног полиестера, са вратима и
бравом. Да ли је та јединица одвојена од централне јединице и представља посебно додатно
напајање система у случају нестанка електричне енергије? Да ли је потребно понудити акумулаторске
батерије које се постављају у централну јединицу и ако да, којег капацитета? Да ли се прихвата
јединица за напајање од челичног лима уместо ојачаног полиестера?
8. Да ли постоји пројектна документација из које је изведена спецификација радова и опреме која је
део Конкурсне документације (Члан 70. ЗЈН, Став 1) и ако постоји да ли и на који начин се може
извршити увид у исту?
9. У Измени и допуни конкурсне документације навели сте да је потребно испоручити аналогно
адресабилну ПП центрлу са 1 петљом KFP-АF1, Килсен-или одговарајуће, са пратецим модулима и
излазима за даљински пренос сигнала аларама (тел. путем), са јединицом за напајање и
припадајуцим акумулаторима 2x12V; 18Аh, са софтвером и разводним орманом, типске фабрицке
израде, израдјен од ојацалог полиестера са вратима и бравом тип ОС 66x80. На какав тачно разводни
орман се мисли? Да ли се мисли на кућиште централе или на неки додатни разводни орман? Која је
функција тог разводног ормана? Да ли се прихвата разводи орман израђен од челичног лима уместо
од ојачаног полиестера?
10. На основу чега су изведене вредности за капацитете батерија који се наводе у Спецификацји опреме
која се тражи (28Аh и 18Аh)? Да ли постоји прорачун капацитета батерија у пројектној
документацији? Ако постоји, да ли се може и када извршити увид у тај прорачун?
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11. У Измени и допуни конкурсне документације навели сте “Увезивање сигналне централе дојаве
позара, панела за приказ информација, улазних модула и постојецих конвенционалних јављаца, од
стране овласценог сервиса, са пустањем у погон и отклањањем евентуалнх недостатака, са давањем
записника о функционалном испитивању.”. На какав панел за приказ информација мислите? Да ли је
потребно испоручити панел за приказ информација који се поставља у портирници или је то
постојећи панел? Ако је постојећи, којег је типа?
2. Одговори :

1.

По Закону о заштити од Пожара (Сл. гласник СРС", бр. 37/88) и правилнику МУП-а сектора за
ванредне ситуације издато одобрење МУП-а
2. Ради се о ДОГРАДЊИ система и интеграцији (умрежавању) постојећих система „PPZ UTC-KILSEN“
(тако да опрема мора да је компатибилна). Документација је у овом делу измењена.
3. Испоручује се нова централа са кућиштем и акумулаторским батеријама а задржава се постојеће
кућиште и напојна јединица , за смештај адресних транспондера , на који се прикључују постојећи
конвенционални детектори
4. Потребна је централа са 4 петље
5. Централа треба да поседује релејни излаз за активирање телефонског позивног аутомата
6. Није потребно испоручити уређај за телефонску дојаву (у опису централе се не помиње испорука
овог уређаја)
7. Позиција Централе је јасно дефинисана, ради се о напојној јединици са акумулаторским батеријама
дефинисаног капацитета 28 Аh у склопу адресне централе
8. Не постоји пројектна документација - ради се о замени старе конвенционалне централе и
умрежавање (са постојећим адресним централама) на централу
9. Мисли се на орман (кућиште) адресне централе (нема додатног кућишта)
10. Не постоји прорачун (то је минимално захтеван капацитет акумулаторских батерија)
11. Панел за приказ информација не постоји као засебан, мисли се на адресну централу (МАСТЕР) која се
монтира, са којом се умрежавају остале ПП централе.
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