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Датум:19.10.2017. 

 

 На основу  члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл.Гл. РС  бр.124/12,14/15 

и 68/15), а у вези конкурсне документације бр. 1.3.1. - Извођење радова на санацији сале и 

позорнице Центра за културу у Димитровграду, Комисија за јавне набавке даје одговор на 

постављено питање : 

Позиција 7.3.  

у оквиру ове позиције предвиђена је следећа опрема: 

* Јединица за беспрекидно напајање УПС монофазни 220 VA са излазом преко  

прикључнице 220V AC 16А, снаге 300VA, и интегрисаном NiCd батеријом 12V 15Ah за 

обезбеђење струје у случају нестанка напона следећих 72h.           1 ком 

Молимо за појашњење-излаз је 220V или 12V  јер је батерија 12V? Каже се 300 VA за 72 

сата али у том случају би батерија морала да буде много, много већа 

Izlaz na UPS-u je na 220V AC u vidu monofazne priključnice radi klasičnog priključenja 

opreme. Kako je ovaj UPS predviđen za napajanje ventila vodene zavese ćija se snaga solenoida 

ventila kreće od 35 do 78W, na napon od 220V dobijamo struju od 0.35A koja je potrebna za rad 

ventila u uslovima požara i to u trajanju od tri sati te je dovoljan kapacitet baterije od 1,05Ah. U 

uslovima rada u stend bay režimu (nestanak napona iz mreže) gde je sistem ne radi a stuja koja je 

potrebna samo za nadzor UPS je mnogo manja reda veličine 0.068A, a rad tasistema u takvim 

uslovima je u trajanju od 72 h , vidi se da je potreban kapacitet baterije od 4.89Ah sto je takođe u 

granicama predloženog rešenja.    

*Извршни модул за укључење контактора сигналом из ПП централе са 1 NO и 1 NZ 

контактом 220V 1 ком 

 Молимо за појашњење модула- да ли је саставни део ПП централе, па треба предвидети 

само његову монтажу или треба испоручити и сам модул- у том случају треба детаљно 

описати модул 

Izvršni modul nije sastavni deo PP centrale već je oprema koja ulazi u sastav ormana. Iz PP 



centrale je relejni izlaz koji ne daje nikakav napon već je u prekidačkom režimu. Zato se u 

samom ormanu ugrađuje izvršni modul ili neki od pomoćnih releja ga bi mogao vršiti funkciju 

komandovanja a u svemu prema priloženoj šemi veze ormana.   

Позиција 7.4. 

*исто као у позицији 7.3. везано за модул за укључење контактора сигналом из ПП 

централе 

Pojašnjenje isto kao u prethodnoj tački ! 

*  Контролна јединица KFC 210 са могућношћу за отварање до 4 прозора 220/24V. 

Интегрисана батерија 24V DC. 1 ком 

Да ли се контролна јединица испоручује у пакету са прозором или је потребно посебно 

набавити. 

Kontrolna jedinica se nalazi u sistemu kontrole rada prozora isporučuje je isti dobavljač prozora, 

ali se posebno naručuje - nabavlja.  

Позиција 7.5. 

Набавка, испорука и уградња сензора за кишу KLA 200... 

Да ли се испоручује у пакету са прозором или је потребно посебно набавити. (да не би 

дошло до дуплирања са испоручиоцем прозора) 

Pojašnjenje isto kao u prethodnoj tački ! 

Позиција 7.6. 

Набавка, испорука и уградња сензора за кишу KFK 200... 

Да ли се испоручује у пакету са прозором или је потребно посебно набавити. (да не би 

дошло до дуплирања са испоручиоцем прозора) 

Pojašnjenje isto kao u prethodnoj tački ! 

Позиција 8.0. 

Напојно-управљачки орман. спорука и монтажа електро ормана за напајање и управљање 

свим моторним уредајима. Назидни орман димензија 1200x800x600mm опремљен 

главним прекидачем, моторним заштитним прекидачима, контактерима за промену 

смера и осталом стандардном нисконапонском опремом. На вратима ормана се налазе 

командни тастери, индикатори крајњег положаја и индикатори грешке. Врата опремити и 

кључ перкидачем као и тастером за нужно искључење. Орман се монтира на на нивоу 



сцене.Техничке карактеристике: Димензије: 2.0м x 1.0m Носивост: 750кг/м2 

Молимо за појашњење, односно спецификацију опреме- називна струја, напон, снага... 

количина 

Specifikaciju ormana i sam orman  isporučuje i ugrađuje zajedno u kompletu sa motornim 

cugovima dobavljač opreme scenske opreme – cugova. 

 

 

             Комисија за јавне набавке 

             Председник 

 

             _______________________ 

            Наташа Каменов, дипл.прав.с.р. 

 


