
 

 

 

 

Сагласно члану 63 став 3 Закона о јавним набавкама(``Сл.гласник РС`` бр.124/12) 

Установа Студентски центар``Београд`` објављује: 

 

Додатне информације/појашњења у вези са припремањем понуда у отвореном поступку 

јавне набавке Д-17/13 Опремање сервер сале у згради Дирекције Установе Студентски 

центар „Београд“  

                                         СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

 

Поштовани, 

 

У прилогу Вам доставаљамо одговор на захтев за додатне информације/појашњења у вези са 

припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке добара:Опремање сервер сале у 

згради Дирекције Установе Студентски центар „Београд“број набавке Д-17/13 , у оквиру 

којег су постављена следећа питања:  

 

1.  Климатизација 

У делу Спецификација – климатизација у техничким карактеристикама клима ормара траже 

се пројектни услови: 

 

1. Температура спољног ваздуха:  т=33°Ц 

2. Тотални расхладни капацитет:  Qтот= 30кw 

3. Сензибилни расхладни капацитет:  Qсен= 20,4кW 

4. Проток ваздуха:    Л= 5.600 м3/х (Х=20Па) 

5. Т= 24 °Ц унутрасња температура 

6. рХ=50% тражена влага 

Према наведеном, изузетно је велика разлика између позиција 2 (Qтот) и 3 (Qсен) за наведене 

стандардне параметере свих произвођаца опреме те врсте. Другим речима, наведене 

параметре је немогуће остварити. Уобичајено да се ова два параметра разликују за 1-3кW. 

 

Да ли је у питању грешка при навеђењу података и ако јесте које су праве вредности? 

 

 Сагласно члану 63 став 3 ЗЈН(Сл. Гласник РС. Бр.124/12) дајемо следећи одговор: 

 

Одговор:Вредност за сензибилни расхладни капацитет је Qsen = 28,4 kW (SHR=0,92) 

 

2. Питање : Климатизација 

У делу Спецификација – климатизација при техничким карактеристикама клима ормара 

траже се пројектни услови: 

 

1. Температура спољног ваздуха:  т=33°Ц 

Температура спољашњег ваздуха, без обзира на пројектне услове, је мала. Мишљења смо да 

би требало ићи на веће пројектне услове, ради тренда сталног повећања спољашњих 

температура. Са повећањем спољашњих температура пада и расхладни капацитет самог 



уређаја а пројектним условима је предвиђено и убацивање спољашњег ваздуха који је 

необрађен (позиција 4.1.7.). 

 

Да ли се задржава предвиђена температура спосљног ваздуха или ће се узимати у обзир већа? 

 

Одговор:Задржава се температура спољнег ваздуха од 33o C i RH 50%(као уобичајена 

референтна температура ,а да би се лако могли упоредити расхладни капацитети 

уређаја).Наравно ,могуће је дефинисати и веће температуре спољне средине ,клима 

орман треба да ради до 48
 o

 C спољне температуре. 

 

3.  ДЕА 

Анализирајући техничке карактеристике ДЕА, наведене под редним бројем 2.5.13, 

констатовали смо да је дошло до мешања техничких карактеристика више агрегата 

произвођача СДМО. Наиме, тражени агрегат СДМО, називне снаге 44кВА само делимично 

задовољава техничке услове. Један део тражених техничких услова припада агрегату истог 

произвођача, али називне снаге 130кВА. 

 

У наставку Вам достављамо поређење захтеваних карактеристика агрегата и стварних 

карактеристика агрегата СДМО 44кВА. 

-  називна снага у стандбy режиму рада  44кВА (36кW)  

(надморска висина до 100 м температура амбијента 30 °Ц релативна влазност 60 %)

 задовољава 

- називни напон 3 x 400/230 В       

 задовољава 

- називна фреквенца     50  Хз       

 задовољава 

- називна струја      191 А        63А 

- фактор снаге      цос φ = 0,8       

 задовољава 

- број обртаја      1500 мин-1       

 задовољава 

- маса ДЕА     1040Кг         920 кг 

- ниво буке АТ 7 М    67.6 дб(А)        62 дб(А) 

- аутономија при 75% кон. оптерећења  12,4 х      13,7 х 

- дименензије Л 2554мм.Х 1680мм,W 1150мм    

 2080x960x1420мм 

 

 

Саставни делови постројења дизел-електричног агрегата су: 

 

дизел мотор са генератором у блок вези      

 задовољава 

контролна уређај АЦП и прикључни опрман са  склопкама КО-ДЕА   

 задовољава 

резервоар у постољу од 340 Л        100 Л 

челично постоље са антивибрационом опремом     

 задовољава 



пругушивач буке на ауспуху  резервни делови за 500 сати рада  

 задовољава 

командносигнални кабл типа Н2XХ-Y 3x1.5мм2 30м     

 задовољава  

напојни кабл за акубатерије кабл типа Н2XХ 3x2.5мм2 30м   

 задовољава 

Орман преклопне аутоматике, тип Версо, Ин= 160А     Ин= 63А 

 

Да ли је агрегат произвођача СДМО од 44кВА са наведеним техничким карактеристикама 

задовољава Ваше потребе? 

 

Одговор:Агрегат треба да задовољава следеће минималне техничке карактеристике: 

- Називна  снага у standby режиму рада минималана    44kVA (36kW) ;   

(надморсака висина до  100 м температура амбијента 30 °C релативна влажност 60 %)

  

-  Називни напон 3 x 400/230 V;        

  

- Називна фреквенца     50  Hz;        

  

- Називна струја      od  63 A;                    

- Фактор снаге      cos φ = 0,8;         

- Број обртаја   1500 min-1;          

- Ниво буке AT 7 M    67.6 db(A);  

-  Аутономија при 75% кон.оптерећења  12,4 h.   

Саставни делови постројења дизел-електричног агрегата су: 

- Дизел мотор са генератором у блок вези  ;      

  

- контролна уређај  ACP и прикључни орман са склопкама KO-DEA;   

   

- резервоар у постољу од   100 до 340 L;                                   

- челично постоље  са антивибрационом опремом ;     

   

- пригушивач буке на АУСПУХУ ;   

- резерви делови за  500 сати рада;     

- командно-сигнални кабл типа N2XH-Y 3x1.5mm2 30m ;    

    

- напојни кабл за акубатерије кабл типа  N2XH 3x2.5mm2 30m;    

  

- Орман преклопне аутоматике , tip Verso,in preko 63 A. 

Агрегат SDMO или агрегат било ког другог реномираног светског произвођача који 

задовољава захтеване минималне техничке карактиристике је одговарајући. 

 

4.Машински део система за гашење пожара 

Специфицирана је боца од 95 Л, а носач за боцу је од 120 Л. Да ли је прихватиљиво да и носа 

 

   Одговор: Носач треба да буде одговарајући за специфицирану боцу. 

 



Специфициране су две боце али је у спецификацији предвиђен само један носач носач за 

боце. Да понуда треба да садржи један или два носача? 

  Одговор:Понудити само један носач. 

 

Специфицирано је 45кг гаса ФМ200, које треба сместити у две боце од 95 Л, што је технички 

неизводљиво. Молимо Вас да нам доставите додатно појашњење. 

 Одговор:Понудити једну боцу у коју је могуће сместити 45 кг гаса. 

 

5.  Електро део система за гашење пожара 

У опису је наведен модул за напајање аспирационих детектора који не постоје у 

Спецификацији. Да ли га је потребно уврстити? 

 

  Одговор:ДА  

У опису је наведен модул зонског проширења који је сходно броју јављача непотребан. Да ли 

се овај модул може занемарити или га је ипак потребно урачунати? 

 

  Одговор:Потребно је урачунати и овај модул због могућности проширења система у 

будућности. 

 

Спецификацијом нису обухваћене металне обујмице за инсталационе каблова са функцијом у 

пожару. Да ли је и њих потребно урачунати? 

 

Одговор:Да ,урачунати у цену ватроотпорног кабла. 

            

Сагласно датим одговорима извршене су адекватне измене конкурсне документације. 

 

 

Прилог :Стране 19,60 ,92 и 93 конкурсне документације 

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

         

              Верица Маринковић 
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  punjenja 

Cut-off napon baterija Promenljivo od 1.67 VPC za <5 min. rada 

Loše stanje baterija  Obaveštenje sa alarmom 

Proširenje kapaciteta baterija Da, dodaje se do četiri dodatna 3U 

baterijsaka kabineta (~34 min pri 100% opterećenja, >1 čas pri 50% 

opterećenja) 

LCD displej na svakom od modula 

  

2.5.12b Eksterni nazidni servisni bypass, kom 1 

2.5.13 

 

Dizel električni agregat je tipski kontejnerski. DEA je 

opremljen sa automatskom kontrolom rada, koja omogućava 

daljinsko očitavanje, komandovanje i automatsko startovanje i 

amortizovanje strujnih udara pri startu motornih potrošača. 

DEA je proizvodnje "SDMO" 

    

 
- Dizel električni agregat je sledećih karakteristika: 

nazivna snaga u standby režimu rada   minimalna 44kVA (36kW) ;   
(nadmorska visina do 100 m temperatura ambijenta 30 °C relativna 
vlaznost 60 %)  

-  nazivni napon 3 x 400/230 V; 
- nazivna frekvenca     50  Hz;   
- nazivna struja      od  63 A;  
- faktor snage      cos φ = 0,8;  
- broj obrtaja      1500 min-1;   
- nivo buke  AT 7 M    67.6 db(A);  

 autonomija pri 75% kon. opterećenja  12,4h. 

  

  -   Sastavni delovi postrojenja dizel-električnog agregata su: 

dizel motor sa generatorom u blok vezi; 

- kontrolna uređaj ACP i priključni oprman sa  sklopkama KO-DEA; 

rezervoar u postolju od  100 do 340 L; 

- čelično postolje sa antivibracionom opremom;  

- prigušivač buke na auspuhu;   
- rezervni delovi za 500 sati rada; 
- komandno-signalni kabl tipa N2XH-Y 3x1.5mm2 30m ; 

- napojni kabl za akubaterije kabl tipa N2XH 3x2.5mm2 30m; 

- Orman preklopne automatike, tip Verso,in preko 63 A. 

Kom 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Instalacioni material i pribor 

  

2.6.1 Isporuka i montaža u pripremljenu instalacionu kutiju: kom. 20 
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  - Dizel električni agregat je sledećih karakteristika: 
Dizel električni agregat je sledećih karakteristika: 
nazivna snaga u standby režimu rada   minimalna 
44kVA (36kW) ;   
(nadmorska visina do 100 m temperatura ambijenta 
30 °C relativna vlaznost 60 %)  

-  nazivni napon 3 x 400/230 V; 
- nazivna frekvenca     50  Hz;   
- nazivna struja      od  63 A;  
- faktor snage      cos φ = 0,8;  
- broj obrtaja      1500 min-1;   
- nivo buke  AT 7 M    67.6 db(A);  

 autonomija pri 75% kon. opterećenja  12,4 h.         

  

  -   Sastavni delovi postrojenja dizel-električnog 

agregata su: 

dizel motor sa generatorom u blok vezi; 

- kontrolna uređaj ACP i priključni oprman 

sa  sklopkama KO-DEA;    

- rezervoar u postolju od  100 do 340 L; 

- čelično postolje sa antivibracionom opremom; 

- prigušivač buke na auspuhu;   
- rezervni delovi za 500 sati rada; 
- komandno-signalni kabl tipa N2XH-Y 3x1.5mm2 

30m ; 

- napojni kabl za akubaterije kabl tipa N2XH 

3x2.5mm2 30m;  

- Orman preklopne automatike, tip Verso,in preko 

63 A. 

Kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

2.6 Instalacioni materijal i pribor 

     2.6.

1 
Isporuka i montaža u pripremljenu 

instalacionu kutiju: 

kom. 20     

  

  - instalaciona sklopka 10А, 250V, OG           

2.6.

2 
Isporuka i montaža monofazne "šuko" 

priključnice 16A, 250V, ОG 

kom. 20     

  

2.6.

3 
Isporuka i montaža duple monofazne "šuko" 

priključnice 16A, 250V, ОG, napajane sa 

UPS-a 

kom. 2     

  

2.6.

4 
Čelična cev za mehaničku zaštitu Æ50mm 

 

m 20     

  

2.6.

5 
Čelična cev za mehaničku zaštitu Æ25mm m 22     

  

2.6.

6 
Metalna gibljiva cev Æ90-45mm m 20     
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  Test Baterija Standardno automatski baterijski 

test (mogućnost daljinskog starta). Ručni 

baterijski test sa prednjeg displeja 

Profil baterijskog punjenja ABM trostepena 

tehnologija punjenja 

Cut-off napon baterija Promenljivo od 1.67 VPC 

za <5 min. rada 

Loše stanje baterija  Obaveštenje sa alarmom 

Proširenje kapaciteta baterija Da, dodaje se do 

četiri dodatna 3U baterijsaka kabineta (~34 min 

pri 100% opterećenja, >1 čas pri 50% 

opterećenja) 

LCD displej na svakom od modula 

    

2.5.

12b Eksterni nazidni servisni bypass, 

kom 1   
 

2.5.

13 

Dizel električni agregat je tipski kontejnerski. 

DEA je opremljen sa automatskom 

kontrolom rada, koja omogućava daljinsko 

očitavanje, komandovanje i automatsko 

startovanje i amortizovanje strujnih udara 

pri startu motornih potrošača. DEA je 

proizvodnje "SDMO" 

        

 

- Dizel električni agregat je sledećih karakteristika: 
Dizel električni agregat je sledećih karakteristika: 
nazivna snaga u standby režimu 
rada   minimalna 44kVA (36kW) ;   
(nadmorska visina do 100 m temperatura 
ambijenta 30 °C relativna vlaznost 60 %)  

-  nazivni napon 3 x 400/230 V; 
- nazivna frekvenca     50  Hz;   
- nazivna struja      od  63 A;  
- faktor snage      cos φ = 0,8;  
- broj obrtaja      1500 min-1;   
- nivo buke  AT 7 M    67.6 db(A);  
 autonomija pri 75% kon. opterećenja  12,4 h 

    

 

-   Sastavni delovi postrojenja dizel-električnog 

agregata su: 

dizel motor sa generatorom u blok 

vezi;kontrolna uređaj ACP i priključni oprman 

sa  sklopkama KO-DEA; 

rezervoar u postolju od  100 do 340 L; 

čelično postolje sa antivibracionom opremom; 
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prigušivač buke na auspuhu;  

rezervni delovi za 500 sati rada; 

komandno-signalni kabl tipa N2XH-Y 3x1.5mm2 30m 

napojni kabl za akubaterije kabl tipa N2XH 
3x2.5mm2 30m; Orman preklopne 
automatike, tip Verso,in preko 63 A. 
 
 

    

2.6 Instalacioni materijal i pribor 

    2.6.

1 
Isporuka i montaža u pripremljenu 

instalacionu kutiju: 

kom. 20     

  - instalaciona sklopka 10А, 250V, OG         

2.6.

2 
Isporuka i montaža monofazne "šuko" 

priključnice 16A, 250V, ОG 

kom. 20     

2.6.

3 
Isporuka i montaža duple monofazne "šuko" 

priključnice 16A, 250V, ОG, napajane sa 

UPS-a 

kom. 2     

2.6.

4 Čelična cev za mehaničku zaštitu Æ50mm 

m 20     

2.6.

5 
Čelična cev za mehaničku zaštitu Æ25mm m 22     

2.6.

6 
Metalna gibljiva cev Æ90-45mm m 20     

2.6.

7 
Metalna gibljiva cev Æ90-20mm m 20     

2.6.

8 
Kanalica 25х15mm ili sl. LSHF i ostali sitan 

nespecificirani materijal 

pauš. 1     

2.7 Svetiljke 

      Isporuka, montaža i povezivanje svetiljki 

komplet sa predspojnim spravama sijalicama, 

priborom za montažu i povezivanjem na 

instalaciju: 

 

        

2.7.

1 
Kompletna ugradna fluorescentna svetiljka sa 

sjajnim rasterom, sa  4 fluo cevi od 18W, 

4500°К, dimenzija 600x600mm, IP20, (TIP 1) 

kom. 4     

2.7.

2 

Kompletna protivpanična svetiljka sa fluo cevi 

2x8W, sa autonomijom rada od 3h, sa natpisom 

IZLAZ, IP65,  (TIP 3) 

 

kom. 2     

2.8 Instalacija izjednačavanja potencijala 
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