
                                         
                              Република Србија 
        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 
                                   Број: 962-11/16 
                        Датум: 12. јун 2015. године 
                                   Б е о г р а д     
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку сачињава 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова у отвореном поступку  
- Радови на реконструкцији и адаптацији сервер сале за потребе Министарстава 

спољних послова  - 
редни број: ЈНОП 7/2015 

 
 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 
10. јуна 2015. године  у 9:13 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
У конкурсној документацији на страни 44 од 67 у делу 8.11 Образац понуде са 
структуром понуђене цене, II Електро-енергетика, Разводни ормани позиције 2 
и 3 стоји: 
2) Назидни разводни ормани RO-DC, напаја сопствену потрошњу, осветљење, 
климатизацију. Склопна опрема Schneider Electric или слично. kom 1 
 
Молимо појашњење позиције. Доставите нам трополну схему ормана или 
спецификацију опреме која се уграђује у орман. Да ли треба нудити опрему и 
монтажу опреме, као и лим ормана? 
 
3) Назидни разводни ормани RO-UPS-A/B, поседује поље А и поље В, свако се 
напаја са једног излаза  UPS-а, напаја PDU летве. Склопна опрема Schneider 
Electric или слично. ком 1 
 
Молимо појашњење позиције. Доставите нам трополну схему ормана или 
спецификацију опреме која се уграђује у орман. Да ли треба нудити опрему и 
монтажу опреме, као и лим ормана? 
 
 

1. Одговор Комисије: 



Разводни ормани наведени на позицијама 2. и 3. су стандардни ормани који се 
могу наћи на тржишту за те намене. 
За све ставке наведене у делу 8.11 уз које стоји само опис опреме, подразумева 
се да опрему треба испоручити и монтирати. 
 

2. Питање заинтересованог лица: 
У конкурсној документацији на страни 45 од 67 у делу 8.11 Образац понуде са 
структуром понуђене цене, II Електро-енергетика, Електрични каблови и 
развод, позиције 18, 19, 20. 
18) PNK димензија 300  m 25 
Молимо појашњење документације. Да ли треба нудити испоруку и монтажу 
PNK димензија 300? 
 
19)  PNK димензија 400  m 25 
Молимо појашњење документације. Да ли треба нудити испоруку и монтажу 
PNK димензија 400? 
 
20) Пластична каналица 60х40mm  m 80 
Молимо појашњење документације. Да ли треба нудити испоруку и монтажу 
пластичних каналица 60х40mm? 
 

2. Одговор Комисије: 
За све ставке наведене у делу 8.11 уз које стоји само опис опреме, подразумева 
се да опрему треба испоручити и монтирати. 
 
 

3. Питање заинтересованог лица: 
У конкурсној документацији на страни 45 од 67 и 46 од 67 у делу 8.11 Образац 
понуде са структуром понуђене цене, II Електро-енергетика, Галантерија 
позиције 23, 24, 25, 26, 27. 
 
23) Једнополни прекидач, 10А, 230V  ком 3 
Молимо појашњење документације. Да ли треба нудити испоруку и монтажу 
једнополног прекидача? 
 
24) Наизменични прекидач, 10А, 230V  ком 5 
Молимо појашњење документације. Да ли треба нудити испоруку и монтажу 
наизменичног прекидача? 
 
25) Серијски прекидач, 10А, 230V  ком 1 
Молимо појашњење документације. Да ли треба нудити испоруку и монтажу 
серијског прекидача? 
 
26) Монофазна утичница са заштитним контактом, 16А, 230V (црвене боје – 
агрегат)  ком 5 
Молимо појашњење документације. Да ли треба нудити испоруку и монтажу 
монофазне прикључнице? 
 
27) Индустријски UKO – UTO утичница, 32А, монофазна, женска  ком 16 



Молимо појашњење документације. Да ли треба нудити испоруку и монтажу 
индустријске UKO – UTO утичнице? 
 
 

3. Одговор Комисије: 
За све ставке наведене у делу 8.11 уз које стоји само опис опреме, подразумева 
се да опрему треба испоручити и монтирати. 
 
 

4. Питање заинтересованог лица: 
Иста питања важе и за позиције на страни 48 од 67 у делу IV Рекови и рекови 
додаци, као и за све остале позиције где не стоји испорука и монтажа, већ само 
опис. 
Да ли се нуди испорука и монтажа? 
 

4. Одговор Комисије: 
За све ставке наведене у делу 8.11 уз које стоји само опис опреме, подразумева 
се да опрему треба испоручити и монтирати. 
 

 
Комисија за јавну набавку 

 
 
 
доставити:  

- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и 
појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 


