
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  
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Број:5.2.-6210       

Дана: 06.03.2015                    

 

Предмет: Одговор на питање - појашњење потенцијалног понуђача упућен  путем 

електронске поште (maila)  дана 04.03.2015.за јавну набавку добара у отвореном поступку –

набавка електроматеријала број 35/14-С. 

 

  

Дана 04.03.2015. у 15,38 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питања - везана за јавну набавку добара у отвореном поступку – набавка електроматеријала 

број 35/14-С. Наручилац је дана 05.03.2015. године у 07,45 часова електронским путем 

потврдио пријем питања. 

 

Питања - појашњења у 15,38 часова: 

 

Поштовани 

 

Молимо Вас да нам пошањете појашњења и одговоре на питанја по ЈН бр.:35/14-С а у свему 

према следећем: 

 

1. Ставка 452, Пригушница за две флуоресцентне сијалице 2х18W, 230VAC, 50Hz, дуо спој. 

Питање: Дуо спој је технички неизводљив, односно сувишан у опису. Да ли се тражи 

електронска пригушница за дуо флуо цеви 2х18W? 

2. Ставка 453, Пригушница за две флуоросцентне сијалице 2х36W, 230VAC, 50Hz, дуо спој. 

Питање: Исто питање, да ли се мисли на електронску пригушницу 2х36W? 

3. Ставка 454, Пригушница за две флуоросцентне сијалице 2х58W, 230VAC, 50Hz, дуо спој. 

Питање: Исто питање, да ли се мисли на електронску пригушницу 2х36W? 

4. Ставка 475, Флуо светиљка, надградна, 2х36W ( 220-240 )VAC, 50Hz, IP65,IK08, 

водонепропусна, са поликарбонским кућиштем и температурном издржљивошћу до 650C. 

Питање: Молимо да наведете бар један тип светиљке било ког произвођача ко је производи. 

5.Ставка 346, Кабел папучица, изолована, натична, женска, 1,5мм2/2,8мм 

Питање: Тражене папучице, тзв. Фастон кабловске папучице, тог пресека и ширине 

контактног дела нико не производи. Молимо да проверите ширину контактног дела тажене 

папучице, јер за тражени пресек, ширина контактног дела мора бити бар 6,3 мм. 

6.Ставка 347, Кабел папучица, изолована, натична, женска, 1,5мм2/4,8мм 

Питање: Тражене папучице, тзв. Фастон кабловске папучице, тог пресека и ширине 

контактног дела нико не производи. Молимо да проверите ширину контактног дела тажене 

папучице, јер за тражени пресек, ширина контактног дела мора бити бар 6,3 мм. 

7.Ставка 349, Кабел папучица, изолована, натична, женска, 2,5мм2/2,8мм 

Питање: Тражене папучице, тзв. Фастон кабловске папучице, тог пресека и ширине 

контактног дела нико не производи. Молимо да проверите ширину контактног дела тажене 

папучице, јер за тражени пресек, ширина контактног дела мора бити бар 6,3 мм. 

8.Ставка 350, Кабел папучица, изолована, натична, женска, 2,5мм2/4,8мм 

Питање: Тражене папучице, тзв. Фастон кабловске папучице, тог пресека и ширине 

контактног дела нико не производи. Молимо да проверите ширину контактног дела тажене 

папучице, јер за тражени пресек, ширина контактног дела мора бити бар 6,3 мм. 

9.Ставка 352, Кабел папучица, изолована, натична, женска, 4мм2/2,8мм 
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Питање: Тражене папучице, тзв. Фастон кабловске папучице, тог пресека и ширине 

контактног дела нико не производи. Молимо да проверите ширину контактног дела тажене 

папучице, јер за тражени пресек, ширина контактног дела мора бити бар 6,3 мм, јер струја 

која пролази кроз проводник 4мм2 захтева минималну наведену ширину контактног дела од 

6,3мм. 

10.Ставка 353, Кабел папучица, изолована, натична, женска, 4мм2/4,8мм 

Питање: Тражене папучице, тзв. Фастон кабловске папучице, тог пресека и ширине 

контактног дела нико не производи. Молимо да проверите ширину контактног дела тажене 

папучице, јер за тражени пресек, ширина контактног дела мора бити бар 6,3 мм, јер струја 

која пролази кроз проводник 4мм2 захтева минималну наведену ширину контактног дела од 

6,3мм. 

11.Ставка 358, Кабел папучица, изолована, натична, женска, 2,5мм2/4,8мм 

Питање: Тражене папучице, тзв. Фастон кабловске папучице, тог пресека и ширине 

контактног дела нико не производи. Молимо да проверите ширину контактног дела тажене 

папучице, јер за тражени пресек, ширина контактног дела мора бити бар 6,3 мм, јер струја 

која пролази кроз проводник 4мм2 захтева минималну наведену ширину контактног дела од 

6,3мм. 

12.Ставка 356, Кабел папучица, изолована, натична, женска, 2,5мм2/4,8мм 

Питање: Тражене папучице, тзв. Фастон кабловске папучице, тог пресека и ширине 

контактног дела нико не производи. Молимо да проверите ширину контактног дела тажене 

папучице, јер за тражени пресек, ширина контактног дела мора бити бар 6,3 мм, јер струја 

која пролази кроз проводник 4мм2 захтева минималну наведену ширину контактног дела од 

6,3мм. 

13.Ставка 971, ДМ склопка 16-25А, трофазна, пластично кућиште 

Питање: ДМ склопку захтеваног опсега нико не производи. Молим Вас да наведете бар 

један тип било ког произвођача који производи склопку захтеваног опсега. 

14.Ставка 311, Кабел папучица, неизолована, цеваста, бакарна 35мм2/16мм 

Питање: Цевасте папучице 35мм2 се раде максимално за пресек рупе 12, односно CP 35/12. 

Молим Вас да наведете бар једног произвођача који производи CP 35/16 

15.Ставка 960, Помоћни контактор 6NO+2NC, шпулна: 220VAC, 50Hz 

Питање: Колика је номинална струја траженог контактора? 

16.Ставка 1038, Контактор за кондезаторску батерију Qn=67,5kVAr, UN=400V, 50Hz, 3p 

Питање: Контактор те снаге по нашим сазнањима не производи нико од произвођача 

наведене опреме. Молим Вас да наведете бар једног произвођача који производи тражени 

контактор. 

17.Ставка 1039, Контактор за кондезаторску батерију Qn=75kVAr, Un=400V, 50Hz, 3p 

Питање: Контактор те снаге по нашим сазнањима не производи нико од произвођача 

наведене опреме. Молим Вас да наведете бар једног произвођача који производи тражени 

контактор. 

18.Ставка 548, Надрградна светиљка ( 220-240 )VAC, 50Hz, 2x31W, dimenzija 60x60cm, 

IP20, IK02, sa LED цевним светлосним изворима 4000К и 2600lm, комплет материјал за 

монтажу 

Питање: Молим Вас да наведете бар један тип светиљке 2х31W, димензија 60х60, јер по 

нашим сазнањима, светиљку те снаге и тих димензија нико не производи. 

Ставка 534, Рефлектор металхалогени 150W, са предспојним уређајима ( пригушница, 

упаљач и кондезатор ) и са сензором кретања, ( 220-240 )VAC, 50Hz, Rx7s, IP65 

Питање: Молим Вас да проверите неопходност сензора кретања због осетљивости 

металхалогене сијалице. Физички се сензор кретања може уградити али он неће имати 

ефекта приликом паљења сијалице. 

20.Ставке 647 до 775, Аутоматски осигурачи, разни, 1NO. Молим Вас још једном да нам 

експлицитно одговорите на већ поставњено питање, да ли се мисли на аутоматски осигурал, 

или јеуз аутоматски осигурач потребно нудити и помоћни контакт који се монтира са 
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стране прекидача и даје информацију о укључености прекидача ( што се иначе тражи 

посебно у ставки 776 ). Ово питање је већ постављено, али на њега нисмо добили 

експлицитан одговор. 

 

  

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012), Наручилац даје у законском року одговоре на постављена питања. 

 

1. Да, потребно је понудити електромагнетну пригушницу за две флуоресцентне 

сијалице од по 18W (пригушница за 2x18 W). 

2. Да, потребно је понудити електромагнетну пригушницу за две флуоресцентне 

сијалице од по 36W (пригушница за 2x36 W). 

3. Да, потребно је понудити електромагнетну пригушницу за две флуоресцентне 

сијалице од по 58W (пригушница за 2x58 W). 

4. TCW060 2xTL – D36W HF PHILIPS (650°C у трајању од 5 секунди). 

5. PCSH3-TRACON ELECTRIC или одговарајућа. 

6. PCSH5-TRACON ELECTRIC или одговарајућа. 

7. KCSH3-TRACON ELECTRIC или одговарајућа. 

8. KCSH5-TRACON ELECTRIC или одговарајућа. 

9. KCSH3-TRACON ELECTRIC или одговарајућа. 

10. KCSH5-TRACON ELECTRIC или одговарајућа. 

11. KCS5-TRACON ELECTRIC или одговарајућа. 

12. PCS5-TRACON ELECTRIC или одговарајућа. 

13. DME 25 ISKRA, 16-25A SCHELLENBERG-EUROIMPEX и други... 

14. KLAUKE 5R16 или одговарајућа. 

15. По питању ампераже наручилац је оставио могућност понуђачима да одаберу 

произвољно најповољније (најјефтиније )решење за њих , те стога није навео 

потребну амперажу истих. 

16. Дате су карактеристике кондензаторске батерије а не контактора. Потребно и 

довољно је понудити кондензаторски контактор који ће укључивати батерију 

специфицираних карактеристика. 

17. Дате су карактеристике кондензаторске батерије а не контактора. Потребно и 

довољно је понудити кондензаторски контактор који ће укључивати батерију 

специфицираних карактеристика. 

18. SM 120V LED 26S/840 PSD W 60L60 PHILIPS LIGHTING или одговарајућа. 

19. Ефекат уграђивања сензора кретања је уштеда електричне енергије. Потребно и 

довољно је понудити металхалогени рефлектор специфицираних карактеристика. 

20. На ово питање сам већ једном одговорио.Уз аутоматски инсталациони прекидач 

неопходно је понудити и помоћни контакт, како је експлицитно и написано. 

 

 

 С поштовањем 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

      

 

 


