
 

 

Датум: 25.04.2019.године  

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са    

припремањем понуде 

По захтеву заинтересованог лица за додатним   информацијама или   појашњењима   у вези са 

припремањем  понуде у отвореном поступку јавне набавке „ АУТОМАТИКА“ број 1.1.57/2019  
Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 

 

 

1) Питање : 

 

Partija 2-Oprema za VML 

 

Zamolila bih Vas za odgovor na sledeće pitanje  

 

Pitanje br 1, partija 2 

 

Navedeni zahtevani rok isporuke od 14 dana je neprihvatljiv iz razloga što većina ovih stavki 

ima rok isporuke duži oda navedenog. Kako ponuđači ne bi bili u problemu sa zahtevanim 

rokom isporuke zamolila bih Vas da razmotrite  mogućnost da se navedeni rok izmeni. Da li bi 

rok za isporuku mogao da se produži na 30 dana?  

 

Pitanje 2,pozicija 2 

 

Za ovu poziciju ste naveli tip Eatonovog soft startera , a kao proizvođača ste naveli 

Schneider,pretpostavljam da je došlo do greške.Takođe navedeni tip soft startera se više ne 

proizvodi.Postoji zamena čije Vam karakteristike dostavljam u prilogu(EATON Catalog 

No.134913- DS7-340SX024N0-N ) 

 

Pitanje 3,pozicija 3 

Da li možete da nam navedete tačno koji tip zaštitnog relea Vam treba ili da navedete 

karakteristike koje treba da zadovoljava ?U navedenoj seriji  LT3SA postoje tri tazličita tipa 

.Kataloge i karakteristike možete pogledati na linku koji Vam dostavljam. 
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1) Одговор: 

 

Питање 1: 

 

Рок испоруке за Партију 2 се мења и сада гласи : 

 

Рок испоруке не може бити дужи  од 30 дана од дана пријема писаног захтева-поруџбенице . 

 

 

Питање 2: 

 

Тражени soft starter на позицији 2,  у Обрасцу 1.2  ,  SOFT STARTER DS4-340-11K-MX  се 

поручује као резервни део за већ уграђену опрему и стигао је под наведеном ознаком од 

произвођача  MOELLER ELECTRIC. Неопходно је да се испоштују карактеристике и 

димензије soft startera како би интервенција приликом замене истог трајала што краће , 

такође овај soft starter поседује интерни bypass контактор . Препоручена замена димензијама и 

карактеристикама одговара траженом изузев прикључних места за команду што није од пресудног 

значаја тако да уколико није могуће понудити тражени артикал конкурсном документацијом и 

понуђена замена је прихватљива .  

Врши се измена на позицији 2 уместо произвођача Scneider Electric стоји MOELLER Electric. 

 

 

Питање 3: 

 
Тачан тип заштитног релеа je: LT3SA00MW . 

На позицији 3 врши се допуна конкурсне документације, додаје се : тип LT3SA00MW  

 
 

2) Питање : 

 

Partija 2-Oprema za VML 

Zamolila bih Vas za odgovor na sledeće pitanje  

 Pitanje 1,  

pozicija 1 

Zahtevani proizvod više nije dostupan i ne može se nabaviti.Dostavljam Vam  link na kome možete videti 

karakteristike  novog uređaja koju preporučuje proizvođač.  

https://www.schneider-electric.com/en/product/METSEPM5110/pm5110-powermeter-w-modbus---

upto-15th-h---1do-33alarms---flush-mount/   

 

2) Одговор: 

 
 Партија 2- Опрема за ВМЛ  , позиција 1 у табели техничке спецификације  АНАЛИЗАТОР 

МРЕЖЕ  PowerLogic PM710 , мења се у  АНАЛИЗАТОР МРЕЖЕ  METSEPM5110 

 

 

http://www.klocknermoeller.com/klockner.moeller/klockner.moeller.pdf/2008/Kapitel_14_G_online.pdf
http://www.klocknermoeller.com/klockner.moeller/klockner.moeller.pdf/2008/Kapitel_14_G_online.pdf
http://www.klocknermoeller.com/klockner.moeller/klockner.moeller.pdf/2008/Kapitel_14_G_online.pdf
https://www.schneider-electric.com/en/product/METSEPM5110/pm5110-powermeter-w-modbus---upto-15th-h---1do-33alarms---flush-mount/
https://www.schneider-electric.com/en/product/METSEPM5110/pm5110-powermeter-w-modbus---upto-15th-h---1do-33alarms---flush-mount/


Овај документ је саставни део конкурсне документације. 

Врши се измена конкурсне документације  а не  врши  продужење рока 

за подношење понуда . 

 

Комисија за јавну набавку број  1.1.57/2019  


