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 1. Предмет набавке обухвата неколико суштински различитих услуга које се односе на 

две одвојене области заштите од пожара: 

       1. системи и опрема за аутоматску детекцију и дојаву пожара и 

       2. системи и опрема за гашење пожара, 

 Системи и опрема за аут. детекцију и дојаву пожара, за разлику од система и опреме за 

гашење пожара, представљају у суштини електричну инсталацију из области 

телекомуникационих и сигналних инсталација, те као таква има своје специфичности које се 

не налазе у области система и опреме за гашење пожара. Ова чињеница условљава различит 

тип услуге у делу одржавања инсталација система за дојаву пожара, као и потпуно другачији 

кадровски и технички капацитет пружаоца услуге одржавањ система за дојаву пожара у 

односу на услове које треба да испуни сервисер система и опреме за гашење пожара. 

Стога, предлажемо наручиоцу, да одржавање ова два система раздвоји на две различите 

партије у оквиру ове набавке, а све у циљу како би омогућио да добије што више понуда и 

обезбедио што већу конкуренцију у поступку набавке, а што је и обавеза наручиоца по Закону 

о јавним набавкама, Члан 10, став први. 

  

 2. У делу Конкурсне документације у којој се описује додатни услов у вези са кадровским 

капацитетом, стоји да право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који има 

запослене или радно ангажоване инжењере са лиценцама бр. 430 (мин. три лица), 350, 450 и 

453 (мин. једно лице) и једног запосленог који је обучен за одржавање опреме типа Schrack 

Seconet. 

   

 Као доказ за последње, наручилац је штуро навео само: “сертификат издат од овлашћеног 

произвођача опреме Schrack Seconet”. 

 Из конкурсне документације се може видети да предмет набавке обухвата више услуга: 

   - контролни прегледе, 

   - одржавање и 

   - поправке 

стабилног система за аутоматску дојаву пожара, који у конкретном случају представља 

комплексан, интегрисан систем којег чини укупно 71 инсталација за дојаву пожара, на 



удаљеним локацијама, умрежена и повезана у јединствен систем (тип: Integral WAN – Schrack 

Seconet) кроз локалну рачунарску мрежу Управе трезора, контролисан и управљан из једног 

места са 24-часовним дежурством у главној згради Управе трезора у Поп-Лукиној улици у 

Београду, а коришћењем главне-мастер централне јединице тип: Integral MXE, Schrack Seconet 

и преко специјалног софтвера за даљинско управљање и приказ стања система путем 

графичких мапа, тип: SecoLOG IP, истог произвођача. 

Узевши претходно у обзир, молимо наручиоца да јасније одреди кадровски капацитет, 

тј. квалификацију запосленог лица које је обучено од стране произвођача Schrack Seceont, тј. 

да одреди које тачно квалификације треба исти да поседује. Да ли у тој потврди произвођача, 

која гласи на обучено лице, треба да стоји да је то лице обучено за одржавање и рад са 

интегрисаним системом произвођача Schrack Seconet који је уграђен у објектима Управе 

трезора, тип: Integral WAN i softverom SecoLOG IP, или је довољно да се достави било каква 

потврда произвођача Schrack Seconet, која може да се односи на било које њихове системе, без 

обзира да ли су ти системи уграђени у објектима Управе трезора или нису, па чак независно и 

од тога да ли су ти системи одавно застарели (нпр. од пре 20 или 30 година), да ли се уопште 

производе, или су и даље актуелни? Да ли тражена потврда треба да садржи назив наручиоца 

и набавке, а како је уобичајено да се тражи у сличиним набавкама услуга, јер се тиме 

практично наручиоцу гарантује да је потврда актуелна и важећа? 

 

Одговори: 

1. Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације. 

2. Потребно је да Понуђач достави сертификат произвођача који се односи на контролне 

прегледе, одржавање и поправку опреме коју поседује Наручилац а која је наведена у 

Техничкој спецификацији: Schrack BM2, Integral Message, Info Integral Wan. 
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