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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори број 1 за јавну набавку мале вредности Mатеријал за
одржавање система даљинског управљања, (број набавке 68/2017)
Питање број 1.1:
Постављамо питање за јавну набавку бр.68/2017 а односи се на позицију бр.18,32 и 52.Молимо вас да
ближе дефинишете која је опрема у питању ,ког произвођача,фабрички број и слично,како би могла
да се понуди иста или еквивалентна опрема. Например за позицију бр.32 и 52 недостаје снага тих
уређаја ,услови рада и.т.д.
Oдговор број 1.1:
Напојни уређаји (уређај за беспрекидно напајање, инвертор и исправљач) напајају уређај SIEMENS
300-R30 типа NKE-F 220/380V 50Hz .
Снага уређаја за позицију 32 је дефинисана је техничким условима 3000VA/2400W, у условима рада
од 0-45C за позицију 52 – такође је дефинисана техничким условима и износи 5kVA и у условима -10
до +40C.
Питање број1.2:
На страни бр.5 конкурсне документације а односи се на посебне захтеве за позицију бр.32,стоји да је
улаз код траженог инвертора 230VAC а у спецификацији стоји да се тражи инвертор 24VDC/230VAC.
Молимо да се усагласе текстови.
Oдговор број 1.2:
Остајемо при захтеваним технички условима.
Уређај у режиму рада 230V на улазу и излазу, у кратком временском интервалу до 10ms има задатак
да преузме напајање са батерија 24V.
Питање број1.3:
Позиција 51,тражи се микропрекидач за метална врата који сигнализира да је човек у постројењу а
нису дати никакви технички подаци, нити који се микропрекидач сада користи да би се нудио исти
или еквивалентни.
Oдговор број 1.3:
Микропрекидач је ознаке ТПЛВ-11-1 или еквивалент.
Питање број1.4:
За неке позиције се траже изводи из каталога а тачно су наведени производи који се траже и њихове
ознаке. Сматрамо ако се нуде исти тражени производи нема смисла достављати изводе из каталога
већ само ако се нуде производи неког другог произвођача.
Oдговор број 1.4:
Уз понуди за захтеване позиције, понуђач мора доставити карактеристике добара које нуди, како би
комисија на недвосмислен начин утврдила шта понуђач нуди својом понудом.
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