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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊЕ И ОДГОВОР У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: 

ДИЗЕЛ АГРЕГАТ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ  

ЈН БР. 263/17 

 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 14/15 

и 68/15“), достављамо Вам oдговор на питање у вези набавке добара: Дизел агрегат за 

електричну енергију, ЈН број 263/17 

Обзиром да се од понуђача тражи да изврши прикчјучење агрегата, молимо Вас да нам 

појасните шта су обавезе Испоручиоца по основу монтаже. 

ПИТАЊА: 

1. Да ли има равна бетонска површина димензија приближно 2500x1500 мм на местима 

монтаже агрегата, ако нема чија је обавеза да избетонира? 

2. Да ли сви потрошачи просторија за чије резервно напајање је намењен агрегат имају 

напајање из истог разводног ормана.Ако се планира да у случају нестанка мрежног напона сви 

потрошачи имају напајање са агрегата, већ само приоритетни потрошачи,чија је обавеза да 

изврши прерасподелу потрошача на приоритетне ( из једног разводног ормана) а остали да 

остану без напона када нестане мрежно напајање? 

3.Kолика је приближна удаљеност места монтаже агрегата до главног разводног ормана да би 

смо знали дужину напојног кабла од агрегата до главног разводног ормана? 

4. Да ли понуђена цена треба да обухвати и редовне сервисе у периоду тражене гаранције од 3 

године, или ће то бити предмет друге набавке? 

5. Колики је процењени број ефективних радних сати агрегата на бази једне календарске  ? 

 
Појашњење : Да би агрегат правилно функционосао , потребно је извршавати редовне 
сервисе на одређени број радних сати а све по препоруци и упутству за употребу и 
одржавање од произвођача. 
 
6.На колико обртаја требају бити дизел мотори за предметне агрегате 1.500 или 3.000 обртаја, 
пошто тај податак није наведен у Конкурсној документацији, а за тражену снагу агрегата могу 
да се нађу оба типа мотора. 



 
ОДГОВОРИ: 
 

1. Објекти у Димитровграду и на Ђали имају постојећа постоља удаљена до 25 мет. 
На осталим локацијама потребно је урадити постоље ( темељ) за постављање агрегата . Ово је 
обавеза извођача радова. Предлаже се да се исто уради од префабрикованих елемената ради 
брже монтаже 
 
2. Обавеза извођача радова је да изврши постављање мрежног кабла до агрегата ( 
одговарајућег пресека имајући у виду снагу и удаљеност од објекта и осигураног 
одговарајућим осигурачима) и агрегатског кабла од агрегата до главног разводног ормана. 
     Прикључење агрегата ће се вршити у координацији са техничком службом МУП-а. На 
објектима на којима ће се вршити раздвајање приоритетних потрошача исто је обавеза МУП- 
 
3. Удаљеност агрегата од објеката је за објекте у Димитровграду и на Ђали дата у тачки 1. а на 
осталим локацијама предвидети просечну удаљеност од 20 мет. Тачне мере у сваком случају 
треба узимати на лицу места. Пошто су сви аграгати исте снаге треба определити типски кабл 
 а одмерити на лицу места.  
  
4. Понуђена цена треба да обухвати  и редовне сервисе у периогу тражене гаранције од 3 
године. 
 
5. Процену радних сати не можемо да наведемо пошто зависи од локације до локације, као и 
од временских услова, најугроженија је локација Голеш голема црцорија где у зимском 
периоду долази  до учесталих  нестанака струје док у летњем периоду то није случај. 
 
6. Потребан број обртаја је 1500 имајући у виду да је дизел агрегат. 
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