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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 01-30/244 ОД 06.06.2016. ГОДИНЕ,

Питање 1.
Molim Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije za predmetnu JN i da jasno
definišete da li se postojeći centralni uređaj demontira ili ne i da li se postojeća periferna
oprema treba prikljuciti na novi centralni uređaj.
Одговор:
Пројектнa документацијa je део конкурсне документације и конкурсном
документацијом је истакнуто у посебној напомени на страни 9 да је уградњу опреме
потребно извршити према пројектној документацији. Пројектном документацијом је
предвиђено и посебно назначено прикључење постојеће периферне опреме. Постојећи
централни уређај и постојећу периферну опрему је потребно имплементирати у
новопројектовани систем тако да се преузму и функције постојећег система. Опрема се
мора уградити на начин приказан у пројектној документацији и сви потенцијални
понуђачи су дужни да изврше увид у пројектну документацију ради сагледавања обима
посла.
Питање 2.
Ukoliko se konkursnom dokumentacijom zahteva demontaža postojećeg centralnog uredaja i
priključenje postojeće periferne opreme na novi centralni uređaj da li je moguće da se,
umesto postojeće periferne opreme za detekciju i signalizaciju, o trošku ponudača izvrši
zamena postojeće opreme novom.
Одговор:
Постојећа периферна опрема је већим делом уграђена у просторије које су
реконструисане. Пројектом је предвиђено да се постојећа периферна опрема задржава и
нису предвиђени додатни грађевинско-занатски и електро радови за враћање у
реконструисано стање предметних просторија у случају замене опреме. Наручилац
остаје при захтеву.
Питање 3.
Ukoliko je dozvoljeno izvršiti zamenu postojeće periferne opreme za detekciju i signalizaciju
o trošku ponuđača molimo Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije i izbrišete
zahtev koji se odnosi na posedovanje sertifikata/potvrde izdatu od strane proizvođača opreme
Securiton da je ovlašćen da programira Securiton opremu.
Одговор:
Постојећу периферну опрему није дозвољено мењати. Међутим дозвољена је уградња
опреме за коју постоји важећи документ (потврда произвођача понуђене опреме) да је

понуђена опрема компатибилна са постојећом периферном опремом. Наручилац ће
изменити и допунити конкурсну документацију према захтеву, а Измене и допуне
конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
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