
                    

  Република Србија  

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА   

  Управа за трезор 

Сектор за људске и материјалне ресурсе 

    Број: 404-00-275-2/2020-001-008 

           26.6.2020. године 

     Поп Лукина 7-9  

        Б е о г р а д 

 

Додатне информације и појашњења конкурсне документације за јавну набавку 

услуга - Контролни прегледи, одржавање и поправке стабилног система за гашење 

пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 15/2020 

 

                                                                                                         Свим понуђачима који су  

преузели конкурсну документацију 

 

 Питања: 

1. 

У одговору на друго постављено питање, који је објављен на Порталу јавних набавки 

15.06.2020., Наручилац наводи да је потребно да понуђач достави сертификат произвођача 

Сцхрацк Сецонет који се односи на контролне прегледе, одржавање и поправку опреме коју 

поседује Наручилац, а која је наведена у Техничкој спецификацији: Schrack BM2, Integral 

Message i Info Integral Wan. 

  

Међутим, у Конкурсној документацији, у делу „Техничка спецификација“ на коју се 

Наручилац позива, се нигде не наводи опрема, тј. ознаке опреме које је Наручилац набројао 

у свом одговору, већ се у Техничкој спецификацији наводи потпуно друга опрема, шта 

више, опрема под називом “Schrack BM2“ уопште не постоји у спектру производа 

произвођача Schrack Seconet, а то одговорно тврдимо као овлашћени представник и партнер 

произвођача Schrack Seconet за територију Србије (у прилогу овог дописа достављамо 

потврду произвођача која то доказује). 

  

С друге стране, једина опрема поменутог произвођача која се заиста наводи у Техничкој 

спецификацији Конкурсне документације, јесте: 

- централна јединица тип: Schrack Seconet AG IP BX (странице 7, 8 и 9 Конкурсне 

документације), која је, иначе, уграђена у 70 објеката наручиоца и 

- централна јединица тип: Schrack Seconet AG IP MXE (страница 7), која је уграђена у 

главном објекту наручиоца у Улици Поп-Лукиној у Београду, као главна централа 

целокупног система, 

  

Нејасно нам је зашто је наручилац одлучио да у свом одговору на раније постављено питање 

наведе непостојећу опрему под ознаком “Schrack BM2” и софтвер под називом “Интеграл 



Мессаге”, а који се, иначе, нигде не спомиње у Техничкој спецификацији, а истовремено 

изоставио да наведе најосновније и најбитније делове уграђеног система који се заиста и 

спомињу у Техничкој спецификацији на коју се наручилац позива, а то су: централе тип: IP 

BX i IP MXE, proizvođača Schrack Seconet? 

  

Претпостављамо да је у питању случајна грешка, те, ако то јесте грешка, молимо Наручиоца 

да из списка опреме, на коју потврда произвођача треба да се односи, изостави непостојећи 

назив „Schrack BM2“ како би понуђачи били у могућности да у складу са Чланом 61., први 

став, Закона о јавним набавкама, припреме прихватљиву понуду, јер би, у супротном, било 

немогуће од произвођача Schrack Seconet добити потврду или сертификат о обучености за 

непостојећу опрему са ознаком “Schrack BM2”, па самим тим и припремити прихватљиву 

понуду. 

  

Уколико није у питању грешка, молимо Наручиоца да појасни зашто је у свом одговору 

навео опрему која се не налази у Техничкој спецификацији Конкурсне документације на 

коју се наручилац позива, при чему је, шта више, навео и једну и непостојећу ознаку која 

практично онемогућава припрему прихватљиве понуде, а с друге стране изоставио да 

наведе најосновније елементе уграђеног система који се, заиста, спомињу у Техничкој 

документацији: централе тип IP BX i IP MXE? 

  

2. 

У одговору на друго постављено питање, који је објављен на Порталу јавних набавки 

15.06.2020., Наручилац наводи да је потребно да понуђач достави сертификат произвођача 

Сцхрацк Сецонет који се односи на контролне прегледе, одржавање и поправку опреме коју 

поседује Наручилац, а која је наведена у Техничкој спецификацији, између осталог: Info 

Integral Wan. 

  

По нашем сазнању, као овлашћеног представника и партнера произвођача Schrack Seconet 

за територију Србије (у прилогу овог дописа достављамо потврду произвођача која то 

доказује), „Integral WAN“ јесте ознака модерног, умреженог и интегрисаног система 

произвођача Schrack Seconet, који је уграђен у укупно 71 објеката Управе трезора, међутим 

та ознака никако не садржи префикс „Info“. Префикс „Info“ се користи када неко лице 

учествује у информативном представљању нових технологија, те на основу тога добије 

потврду о учешћу у тој информативној презентацији, а никако у потврди која се односи на 

лице стварно обучено за имплементацију и одржавање система типа Integral WAN. 

  

С тим у вези, молимо Наручиоца да појасни шта тачно значи „Info“ у ознаци „Info Integral 

Wan“ и одакле је преузео ту ознаку, јер се таква ознака дефинитивно не појављује у 

Техничкој спецификацији Конкурсне документације, а како то Наручилац тврди у свом 

ранијем одговору. 

  

Уколико је у питању случајна грешка, молимо Наручиоца да исправи грешку и изостави 

префикс „Info“ испред ознаке уграђеног интегрисаног система заштите од пожара „Integral 

WAN“. 

 

 



3. 

Да ли у потврди, односно сертификату о обучености лица издатог од стране произвођача 

Schrack Seconet, а која се тражи као доказ за испуњење додатног услова у делу кадровског 

капацитета понуђача, треба да стоји да је лице обучено за одржавање и поправку опреме 

која је јасно наведена у Техничкој спецификацији Конкурсне документације, на коју се 

Наручилац позива у ранијем одговору објављеном 15.06.2020. на Порталу јавних набавки, 

и која је уграђена у 71 објеката наручиоца, а то су основни елементи система који чине 

уграђени, интегрисани систем за заштиту од пожара Управе трезора, конкретно централе за 

дојаву пожара, заиста и наведене у Техничкој спецификацији, тип: 

- IP BX и 

- IP MXE, произвођача Schrack Seconet AG и 

- главни софтвер за надзор рада, графички приказ система на мапама објеката, и даљинско 

управљање системом тип: SecoLOG IP, постављен у главој згради Наручиоца (не помоћни 

софтвер IntegralMessage) и 

- интегрисани систем тип: Integral WAN (не Info Integral Wan), 

произвођача Сцхрацк Сецонет, што би, по нама било најлогичније и у директној вези са 

јавном набавком, или је, пак, довољно да понуђач достави потврду о обучености 

ангажованог лица која се не односи на те основне елементе уграђеног система, већ на неке 

споредне и мање битне, попут помоћног софтвера IntegralMessage, који се, иначе, ни не 

спомиње у Техничкој спецификацији Конкурсне документације? 

  

 Одговори: 

 

Наручилац ће прихватити све сертификате издате од стране произвођача опреме Schrack 

Seconet, а све у циљу повећања конкуренције међу понуђачима. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 


