Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Број: 404-02-100/2014-05/9
Датум: 24.11.2014.
Београд

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР бр. 8

Поводом захтева за додатним појашњењем конкурсне документације за јавну набавку
бр. НЗН/03/14 – Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији школских
објеката у оквиру Програма модернизације школа, достављамо вам следећe одговорe:
1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Молимо Вас да нам доставите шеме браварије и столарије за основну школу „Војвода
Степа“ у Београду.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
У прилогу вам достављамо шеме браварије и столарије за основну школу „Војвода
Степа“ у Београду.
2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У делу: инсталације јаке и слабе струје, Лот 1, за средњу школу „Младост“ у Петровцу
на Млави, у позицијама које се односе на радове IV Ел. инсталације прикључница и
расвете, од S1 до S8 предвиђене су светиљке са DALI протоколом управљања као и
неопходна пратећа опрема који су укупно изузетно скупи, а са техничке стране не
видим оправдање за набавку и уградњу наведених система.
Уобичајено је да се набављају светиљке са класичним управљањем, прекидачем поред
улазних врата у просторији.
Молимо за појашњење, да ли је неопходно држати се описа у предметним позицијама?
DALI протокол поред светиљки са DALI пригушницама и сензорима покрета захтева и
контролере у разводним ормарима и своју галантерију.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Предмером су предвиђена само два типа светиљака са DALI пригушницама S1 и S2
који са контролером IV.9 и сензором покрета и присуства IV.10 чини једну целину.
Другим речима у једној просторији (учионици) су светиљке са DALI пригушницама
(опште осветљење и осветљење табле) које се аутоматски пале и гасе тек кад у
просторији неког има (реагује сензор покрета и присуства) и то у интезитету да заједно
са дневном светлошћу даје предвиђен и довољан ниво осветљености (lx). Овим
принципом се постиже огромна уштеда у електричној енергији а исплативост
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инвестиције је за мање од 1 године. С обзиром да је гаранција на читав систем (DALI
DIM пригушница, контролер, сензор покрета и присуства све произвођача ОSRAM) 5
година излишно је причати о оправданости инвестиције. Другим речима нема никаквих
превеликих трошкова јер за било коју регулацију се користе исте DALI DIM
пригушнице које су и овде предвиђене и није потребно додавати никакве додатне
контролере у орманима.
3. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У предмеру радова за поједине објекте постоје позиције које су нејасне односно спорне
и за које је неопходно појашњење за следеће позиције машинских инсталација:
А) Тендер: Бања Ковиљача – Вера Благојевић
Позиције под редним бројевима А.7, Ц.2.16, Ц.2.17 су изостављене из предмера – не
постоје, док позиције Ц.2.3, Ц.3.7, Д.1, Д.2, Д.3, Д.4, Д.5, Д.6, Д.7, Д.8, Д.16, Д.17, Д.19
и Д.20 имају свој редни број али немају текст (опис). Да ли је случајно дошло до ових
нејасноћа или је то ипак само техничке природе?
Позиција под редним бројем А12 у свом опису нема карактеристике циркулационе
пумпе – потребно је дати карактеристике пумпе.
Б) Тендер: Петровац на Млави – Младост
Позиције под редним бројевима 1,2, 3 у sheet-у „прорачун 2“ не садрже у опису
димензије и карактеристике тражене опреме, па их је потребно навести.
Код позиције 6 у делу „аутоматика“ поставља се питање чиме систем све управља
(осим трокраким вентилом и ограничавачем протока), по ком алгоритму?
Код позиције 3 у делу „аутоматика“ потребно је доставити појашњење о калориметру.
Код позиције 4 у делу „аутоматика“ потребно је доставити појашњење о врсти заштите
за трансмитер притиска (излаз 4-20мА).
Код позиције 7 у делу „аутоматика“ потребно је доставити појашњење шта се све
приказује и задаје на HMI?
В) Тендер: Рековац – Белушић
Позиције под редним бројевима Ц1 и Ц2 немају у опису тип и карактеристике тражених
циркулационих пумпи, па је исте потребно навести.
Г) Тендер: Владичин Хан
Позиција под редним бројем А1 у свом опису нема име произвођача, тип и
карактеристике циркулационе пумпе.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
А) Тендер: Бања Ковиљача – Вера Благојевић
Позиције су изостављене из предмера из разлога што су радови обухваћени наведеним
позицијама већ изведени.
Позиција под редним бројем А12 не постоји у предмеру и предрачуну радова за ОШ
„Вера Благојевић“.
Б) Тендер: Петровац на Млави – Младост
За опрему под редним бројем 1,2 и 3 дате су димензије, што у пројекту и пише DN 65.
Балансни вентил је механички ограничивач протока чију Kvs = 93,4 m3/h вредност даје
произвођач а у складу са протоком који одговара снази објекта и брзини флуида кроз
већ постојећи пречник цевовода. Прорачун дат у пројекту. Трокраки мешаони вентил са
2

електромотором чије карактеристике предвиђа произвођач и који се набавља као
саставни део са самим мешаоним вентилом.
Систем се састоји од универзалног програмабилног логичког контролера ПЛЦ са ЛАН
мрежном картицом (редни број 6), аналогно температурног модула (редни број 8),
температурним сензорима Pt100, трансмитера притиска опсега 0-10 бара и аналогног
сигнала 0-20мА. Систем управља трокраким мешаоним вентилом на основу измерених
температура пре вентила, после вентила и на излазу, укључењем и искључењем пумпи
по потреби, врши мерење притиска на улазу и излазу (диференцијалног притиска) и
регулацију истог ради стварања услова за оптимални рад пумпи. У пројекту није дат
алгоритам јер је то ствар програмера на који начин ће то учинити.
Мерило топлотне енергије може бити импулсно или са аналогним сигналом. С обзиром
да је предвиђена уградња електронске опреме са аналогним улазом потребан је
калориметар са комуникационом картицом – аналогним излазом 0-20мА. Димензија
уређаја је DN 65 што и пише у предмеру и предрачуну.
Трансмитер притиска је електронски уређај који врши мерење притиска у инсталацији
и који преко аналогног сигнала даје вредност. Ознака 0-10 бара је опсег притиска који
мери. 0 бара је 0мА, 10 бара је 20мА. Такође се и он повезује на аналогни улаз
аутоматике и вредност притиска се преноси у диспечерски центар.
ХМИ (Human machine interface) служи да се са њега очитавају све вредности које су
измерене у топлотно предајној станици (све температуре, притисци, проток (преко
калориметра)), врши се унос режима рада на основу којег ПЛЦ генерише клизни
дијаграм а трокраки вентил доводи температуру на у том тренутку оптималну вредност.
На ХМИ се уносе параметри ПИД (пропорцијално диференцијални и интегрални) јер
сви параметри зависе од карактеристике топлотно предајне станице. Такође се уноси
проценат умањења или увећања температуре у зависности од потреба.
В) Тендер: Рековац – Белушић
Исправљени предмер и предрачун машинских инсталација вам је достављен уз Питање
и одговор бр. 7 у коме су дате катактеристике циркулационих пумпи.
Г) Тендер: Владичин Хан
У прилогу вам достављамо измењени пројекат термотехничких инсталација са
предмером радова.
4. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У предмеру радова за поједине објекте постоје позиције које су нејасне односно спорне
а које се односе на припремне радове:
Предмет радова – рукометно игралиште „Рановац“ нема количина, па је потребно
навести количине.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
У прилогу вам достављамо исправљени предмер.
5. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Радови на озелењавању а везано за ОШ „Војводе Степа“ у Кумодражу
У делу А2 спецификација садног материјала нема количина, па је потребно навести
количине.
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ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Исправљен предмер озелењавања вам је достављен уз Питање и одговор бр. 6.

Председник комисије за јавну набавку
Маја Пантић
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