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Предмет: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ

ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ
ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН -11/2016 ПОТЕНЦИЈАЛНОГ
ПОНУЂАЧА ЗАВЕДЕН КОД НАРУЧИОЦА ПОД БРОЈЕМ 01-30/230 ОД 25.05.2016. ГОДИНЕ,

Питање 1.
U vezi sa delom V tačka 9.(strana 18) sredstva finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost
ponude se traži bankarska garacija, a za dobro izvršenje posla i garantni rok menica. Iz
prakse do sada se nismo sretali sa ovakvim zahtevom, bilo je upravo obrnuto, za ozbiljnost
posla se traži menica, a za doborо izvršenje posla bankarska garancija. U skladu sa tim
možete li da razmotrite ovaj uslov?
Одговор:
Наручилац остаје при траженим средствима финансијског обезбеђења како је наведено
у Конкурсној документацији.
Питање 2.
U vezi sa delom IV tačka 8, prezentacija dokaza o ispunjenosti uslova za potpisivanje govora,
stav 3, kaže se da ponuđači koji se nalaze u Registru ponuđača kod APR-a ne moraju da
ostave obavezne dokaze iz odeljka 1, stav 1, alineja 1,1 koja se odnosi na jedan od dokaza za
pravna lica: izvod iz kaznene evidencije....; pitanje je zar nisu obuhvaćeni i ostali obavezni
uslovi, tj. alineja 1.2, i 1.3 registracijom u Registru ponuđača kod APR-a što je uobičajena
praksa?
Одговор:
Наручилац ће изменити и допунити конкусрну документацију, а Измене и допуне
конкурсне документације објавти на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Питање 3.
Zašto se traži da se postojeći javljači povežu na novu centralu kad na objektu već postoji
centrala u server sobi i paralelni tablo u portirnici koja manipuliše ovim detektorima čime je
ovaj sistem sasvim funkcionalan. Ovim se umanjuje konkurentnost drugih ponuđača pošto se
traži postavljanje nove centrale koja mora da radi sa postojećim javljačima iako po situaciji na
objektu to nije neophodno, što nije u skladu sa zakonom o javnim nabavkama član 10, gde
piše da je ‘naručilac javne nabavke dužan da omogući što je moguće veću konkurenciju.
Naručilac ne može da ograniči konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kog
ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopreavdanom upotrebnom pregovaračkog
postupka, niti korišćenjem diskriminatorskih uslova tehničkih specifikacija ili uslova’. U
skladu sa ovim, da li se umesto ovoga može zadržati postojeća centrala sa postojećim
javljačima a novopostavljeni javljači da budu povezani na novu centralu potrebnog
kapaciteta sa novim pratećim tabloom?

Одговор:
Пројектом који је добио сагласност „Министарства унутрашњих послова Републике
Србије, Сектор за вандередне ситуације у Београду“ а на основу којег је урађена
конкурсна документација, предвиђен је јединствен систем са графичким софтвером
који управља целим системом. Наручилац остаје при захтеву.
Питање 4.
U delu IV stavka 2.3 kadrovski kapacitet navodi se da ponuđač mora da ima stalno zaposleno
lice za bezbednost i zastitu na radu. Da li se prihvata da angažovanje ovog lica bude na
ugovor o delu pošto zbog prirode ovog posla ne postoji realna potreba za stalno angažovanom
osobom ovog profila?
Одговор:
Наручилац ће прихватити да понуђач има ангажовано лице за безбедност и заштиту на
раду по основу уговора о делу, уз услов важаност овог уговора мора да буде најмање у
периоду од подношења понуде до завршетка уговорених обавеза.
Питање 5.
Da li je dovoljno za lice za bezbednost i zastitu na radu, da ponuđač ima ugovor o pružanju
usluga za poslove bezbednosti i zdravlja na radu sa institutom za bezbednost i humanizaciju
rada na osnovu kojeg navedni institut određuje stručno lice za bezbednost i zaštitu na radu?
Ne vidimo realan razlog da je potrebno i nije uobičajeno, da takvo lice bude stalno zaposleno
kod ponuđača.
Одговор:
Наручилац захтева да лице за безбедност и заштиту на раду буде запослено или
ангажовано уговором о делу код понуђача.
Питање 6.
U speficikaciji opreme, stavka 1, se navodi da centrala treba da ima rezervno napajanje
baterije 2x12V, 40Ah, a dalje u istoj stavci se navode baterije 2x12V, 18Ah. Da li možete da
definišete koje su od ovih navedenih u stvari potrebne?
Одговор:
Централа садржи напојну јединицу са акумулаторским батеријама 2x12V, 40Ах и
комплет са додатним акумулаторским батеријама 2x12V, 18Ah у металном кућишту за
монтажу испод централе, како је описано у спецификацији.
Питање 7.
Uvidom u projekat nigde nije definisana potreba i lokacija javljača požara sa CO senzorom. U
specifikaciji je navedeno 4 komada ovakvih senzora pa vas molimo da izmenite specifikaciju
u skladu sa projektnom dokumentacijom odnosno da se ova stavka izbaci pošto je moguće da
je zaostala iz nekog drugog projekta.
Одговор:
Пројектом је дефинисана потреба и локација јављача пожара са CO сензором у
просторији 15: Серверна 303 (RC) и то јављачи бр. 7.40, 7.41. 7.42 и 7.43. Наручилац
остаје при захтеву.
Питање 8.
Uvidom u projekat vidi se da izlazni moduli šalju po jednu informaciju po ormanu na koji
utiču, u specifikaciji su navedeni moduli sa 4 izlaza. S obzirom da ovoliko izlazna jasno nije
potrebno, molim vas da izmenite specifikaciju u skladu sa tim odnosno stavite da je potreban
modul sa jednim izlazom.

Одговор:
Наручилац ће изменити и допунити конкурсну документацију и прихватити ће понуду
понуђача који понуди адресабилни излазни модул тип BX-REL4 Securiton ili odgovarajući,koji
поседује два или више релеја, односно модул са 2 или више излаза.
Питање 9.
Obilaskom objekta sagledano je da objekat čini jedan požarni sector, samim tim sve izvršne
funkcije se aktiviraju istovremeno. Takođe sve sirene su predviđene na zasebnoj trasi sa
vatrootpornim kablovima a ne na petlji sa drugim elementima. U skadu sa ovim da li je
prihvatljivo pod stavkom 9 u specifikaciji umesto adresabilne isporučiti konvencionalne
sirene čime se zadržava funkcionalnost sistema?
Одговор:
Објекат не чини један пожарни сектор. Наручилац остаје при свом захтеву.
Питање 10.
Uvidom u projekat nismo uspeli da vidimo gde su predviđeni ulazni moduli sa četiri ulaza
sem za prihvat detektora plamena. Pošto detektora ima ukupno 3 i predviđeni su za
povezivanje u 2 zone molimo vas za razjašenjenje za šta i gde su predviđeni ostali moduli?
Одговор:
У пројекту, на цртежима основа као и на блок шеми, назначени су положаји и намена
предметних улазних модула.
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