На основу чл. 54. став 13. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне
набавке радова на изградњи кабловског вода 10kV и ТС 10/0,4кV за потребе пумпне станице
колектора за употребљене воде од РЗ „Доње Међурово“ до главног колектора (одлука о покретању
поступка бр. 03-8646 од 30.10.2015. године), ЈН бр. 1.3.21, одговара на питање заинтересованог
лица у циљу појашњења конкурсне документације:
Питање број 1. oд 16.11.2015. године:
У циљу давања исправне понуде, молимо вас да нам разјасните позицију 3. из предмера
(НН развод).
Наша питања су следећа:
- Колико поља има НН 0,4кV постројење?
- Има ли доводног (трафо) поља или се надограђује на већ постојећи НН блок?
- Ако има и трафо поља, молимо вас да нам доставите и спецификације опреме за то поље.
- Колико је битна висина 1800мм (јер су типски НН сталци висине 1900мм)?
- колико поља има НН 0,4кV постројење?
Уколико постоји једнопона шема (јер се на њу позива предмер) молимо да нам је
доставите.
Такође, би вас замолили ако имате и диспозицију трафостанице, да нам такође доставите.
Одговор на питање број 1.
НН 0,4кV постројење има 3 поља. Развод ниског напона има доводно, одводно и трафо
поље. Висина поља може бити и 1900мм.
У измени КД, која је постављена на Порталу ЈН и интернет страници наручиоца дана
18.11.2015. године, као прилог су додате све једнополне и трополне шеме, као и диспозиција
опреме у трафо станици.
Питање број 2. oд 16.11.2015. године:
У позицији 19. IV Остали радови на објекту трафостанице: Испорука, транспорт и уградња
кабла 1х150 за везу нулте сабирнице трафоа и сабирног вода уземљења.
Дефинисан је пресек али није дефинисан тип кабла. Молимо вас да га дефинишете.
Одговор на питање број 2.
Тип кабла је РР00, пресека 1х150мм2, што се и види шеми која је додата у измени КД, која
је постављена на Порталу ЈН и интернет страници наручиоца дана 18.11.2015. године.
Питање број 3. oд 16.11.2015. године:
У позицији 6. Б) Прикључак 10кV ТС 10/0,4кV Међурово колектор и NN прикључак пумпне
станице: Испорука и постављање 10кV-них кабловских ознака на бетонским стубићима укопаним
изнад кабла у количини од 10 комада.
Молимо вас да нам дефинишете да ли су тражене ознаке за регулисан или нерегулисан
терен.
Одговор на питање број 3.
Терен на коме се полажу високонапонски и нисконапонски каблови је нерегулисан, тако да
тереба понудити ознаке за нерегулисан терен.
Питање број 4. oд 17.11.2015. године:
У Техничкој спецификацији предмера радова, конкурсна документација ЈН бр. 1.3.21, тачка
IV Остали радови на објекту ТС у позицији 22 се захтева: Испорука, транспорт и уградња гуменог
тепиха Si 12kV дим. 1250х2500х6мм. Плаћа се комплет по комаду. У количини од 1 комада.
Колика кочина, захтеваног гуменог тепиха, је предвиђена за уградњу?
Одговор на питање број 4.
Треба испоручити један тепих димензија 1250х2500х6 мм.

Питање број 5. oд 17.11.2015. године:
Молимо да нам доставите шематски приказ стуба за јавно осветљење из позиције 8. Остали
радови на пумпној станици.
Одговор на питање број 4.
Поз. 8. Остали радови на пумпној станици на стр. 33/44 конкурсне документације је
измењена у делу: сегменти стуба су 159/5000мм+133/3000мм+102/2000мм.
Шематски приказ стуба је у измени конкурсне документације као прилог.

