МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИП СЛАВЕНСКИ“
Радослава Грујића 2а
11000 Београд
Број: 32/93
Датум: 02.12.2019. године
ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са
припремањем понуде
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо одговор на захтев за
додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде у поступку јавне
набавке мале вредности добара - Систем за аутоматско откривање и сигнализацију пожара,
за потребе Музичке школе „Јосип Славенски“ из Београда, ЈН бр. 1.3.2/19.
ПИТАЊЕ 1:
„Спецификацијом добара и предмером радова, страна 25- 27 конкурсне документације,
дефинисана је опрема која треба да се испоручи и угради, с тим да је само под редним
бројем 1. поред опреме која се траже наведено „или одговарајуће“.
Како је чланом 72. (Техничке спецификације) Закона о јавним набавкама прописано да
Наручилац не може у конкурсној документацији да назначи било који појединачни робни знак,
патент или тип, нити посебно порекло или производњу, молим Вас да измените
спецификацију добара, тако да у свим ставкама поред наведеног произвођача упишете и
речи „или одговарајући“.
ОДГОВОР:
Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације.
ПИТАЊЕ 2:
„У обрасцу 6- образац структуре цене конкурсне документације на страни 25 између осталог
наведено је:
1. Ставка 1:
„Испорука и уградња
Конвенционално-адресабилна централа за сигнализацију пожара са 16 зона и
акумулат. од 24VDC-18Ah, тип BC016 Labor Strauss или одговарајућих техничких
карактеристика. EN54-2/4 издат од овлашћене Европске лабораторије“
2. Ставка 4:
„Испорука и уградња
Конвенционално-адресабилни модул NG58-1“
Централа за дојаву пожара може бити или конвенционална или адресабилна, не постоји
комбинација конвенционално- адресабилне централе. Провером техничких карактеристика
централе на основу наведеног типа долази се до закључка да је у питању конвенционалан

систем за дојаву пожара. Међутим, модул који је наведен под ставком 4, користи се за
адресирање јављача пожара у адресабилним системима, и као такав је апсолутно
неупотребљив за конвеционални систем. Молимо да размотрите ове чињенице и образац
структуре цене прилагодите стварним потребама.“
ОДГОВОР:
Постоји конвенционално адресабилни систем и наведени модул је један од елемената тог
система.
С обзиром на то да је од тренутка пројектовања до данас дошло до прекида производње
централе БЦ016, произвођач нуди као замену, централу БЦ600. Нове техничке услове за
централу и опрему ћемо објавити у изменама конкурсне документације.
ПИТАЊЕ 3:
„У обрасцу 6- образац структуре цене конкурсне документације на страни 25 између осталог
наведено је:
1. Ставка 9:
Испорука и уградња
Кабл за детекторске и командне линије постављен по пројекту са потребним
помоћним материјалом. JH(St)H 2x2x0,8mm halogen free
2. Ставка 10:
Испорука и уградња
Негориви кабл за алармне линије постављен по пројекту са помоћним материјалом.
JEH(St)H 2x2x0,8mm Fe 180 e30-e90
У Обрасцу структуре цена као и у техничким карактеристикама није наведен начин полагања
каблова (да ли су у питању каналице, цеви, или нешто треће?). Да ли под потребним
помоћним материјалом подразумевате и материјал за полагање каблова? Без обзира на
чињеницу да је потенцијалним понуђачима омогућен увид у елаборат уградње система за
аутоматско откривање и сигнализацију пожара после чега би се стекао стваран увид у
потребе посла, предажемо да се Образац структуре цене допуни ставкама потребне
количине каналица или цеви.“
ОДГОВОР:
Већи део инсталација треба поставити у каналицама, тамо где није могуће поставити
каналице, постављају се цеви па тек крајње решење су црева. Каналице, цеви или црева
треба да буду по прописима halogen free. Под материјалом се мисли на сав потребан
материјал за квалитетну, технички исправну монтажу инсталација и помоћни материјал
такође. Инсталација мора да буде урађена у складу са стандардима и законски прописаним
техничким стандардима.
Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са
припремањем понуде биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.
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