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ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЈН, РЕДНИ 
БРОЈ 1.3.22/2020: РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПРАТЕЋИХ ОБЈЕКАТА У 
ДВОРИШТУ КУЋЕ ХРИСТИЋА - МУЗЕЈА ПОНИШАВЉА - ФАЗА II 
 
Дана 29.05.2020. потенцијални понуђач је поставио следећа питања:  
 
Питања 

 

1. U delu instalacija panicnog osvetljenja 5.00 - Pozicija 2 je data sa kom. 17 i ponovljena 2 puta. 

Da li dva puta nuditi istu poziciju ili ne? 

2. U rekapitulaciji postoji pozicija 6.00 - Izjednacenje potencijala koja nije data u tekstualnoj 

dokumentaciji. Da li postoji ova pozicija ili ne? 

3. U delu telefonska i racunarska instalacija - pozicija 1 je opisana kao RACK orman. Potrebno je 

definisati dimenzije ormana. Da li se orman isporucuje prazan ili sa celokupnom potrebnom 

opremom. Ako je sa opremom dati detaljnu specifikaciju opreme. 

4. U istom delu,  telefonska i racunarska instalacija nike nista dato vezano za telefonsku instalaciju - 

kablovi, centrala i dr. Da li je to deo tenderske dokumentacije ili ne? 

 

Одговори 
        
1. Ne nudi se dva puta, greska je u tenderu. 
2. Pozicija postoji, greska je u tenderu. Pozicija glasi: Isporuka materijala, ugradnja odmah 
pored GRO šine za izjednačenje potencijala i povezivanje glavnog provodnika za 
izjednačenje potencijala, PEN provodnika, gromobranskog uzemljivača, vodovodne cevi, 
kablovskih regala, cevi za centralno grejanje i ostalih metalnih masa provodnikom P-Y 
1x16 mm2.   
3. RACK orman je sledećih karakteristika:  
19" 18HU (600x500x880) 
19" napojni blok sa 5 utičnica                                          
19" patch panel za 24 utičnice, 1HU, 1 kom 
19" telefonski patch panel  25 utičnica, 1 kom                 
19" panel za ranžiranje kablova, 1kom 
19" ventilator polica, 2HU                                   
19" svetiljka    
4. I telefonska i računarska instalacija se izvode istim kablovima definisanim u poziciji 2: 
UTP cat 6e 4x2x0.5, a sama centrala kao i ostali telefoni nisu deo ovog tendera. 

 
Комисија за предметну ЈН  
 


