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           СВИМ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: - Пројектовање и реализација система за радио-

даљинско управљање - ПО ПРЕДМЕТУ  
(ПИ-ЈН 22-13) 

 
ПРЕДМЕТ: Треће појашњење везано за конкурсну документацију за јавну набавку ПИ-

ЈН бр.22-13 
 
           У вези конкурсне документацијe за јавну набавку добара: - Пројектовање и 
реализација система за радио-даљинско управљање средњенапонском 
дистрибутивном мрежом Огранка Електродистрибуције Пирот-III фаза, а по 
предмету ПИ-ЈН бр.22-13, која је објављена на порталу јавних набавки и на интернет 
страници наручиоца www.jugoistok.com,  достављено нам је, писменим путем, 
одређено питање, а у циљу појашњења у вези са припремањем понуде. 

            С тим у вези, наручилац овим дописом, а сходно члану 63. став 3. Закона о јавним 
набавкама ("Сл.гласник Републике Србије" бр.124/12. год.) даје одговор на 
постављено питање. 

 
 

Питање бр.1: У ЈН се наводи да је потребно уградити актуаторе еквивалентне типу 
RADIUS NME 200 , и да је неопходно користити радио везу.  

Како смо проверили са компанијом MTS, географске локације наведене у 
тендерској документацији поседују ниво GSM/GPRS сигнала који је задовољавајући, 
тако да се употребом антена са средњим појачањем може добити квалитетан пренос 
података.  

Такође, како је наведено, планира се повезивање и постојећег система са 
SCADA системом, највероватније произвођача Пупин.  

У смислу наведеног, да ли је за наручиоца прихватљиво, да се понуде 
актуатори (даљинске јединице) које комуницирају помоћу GSM/GPRS система, 
протоколом који се и тражи у JN, DNP3.0, а да се у диспечерском центру, о трошку 
понуђача, инсталира нова SCADA апликација, која би комуницирала путем ГСМ/ГПРС, 
са актуаторима, протоколом DNP 3.0, и поседовала протоколе комуникације: DNP3.0,  
IEC 60870-5-101 , IEC 60870-5-104, која се може користити самостално или  директно 
повезати са надређеном SCADA-om било ког произвођача, у ком случају би 
функционисала као концентратор података.  

Актуатори би се испоручивали са свом пратећом опремом, укључујући и учинске 
растављаче-склопке, са вакуумским коморама, укључене у цену актуатора.  

У овом случају, не би се инсталирао, јер не би био ни потребан, тражени радио 
рипитер.  
 
          
Одговор бр.1: У овом тренутку систем комуникације GSM/GPRS није прихватљив за 
управљање расклопном опремом, самим тим остајемо при нашем  захтеву и датој 
техничкој спецификацији. 



 
Питање бр.2: Да ли је за наручиоца прихватљиво, да на локалном панелу актуатора, постоје 
следеће индикације: 
индикације испада осигурача, отказа заштите од пренапона мреже(*), присуства 
екстерног АЦ напона, положаја растављача (укључен/искључен/грешка), стања 
батерије, квара на деоници далековода (*), отворених врата ормана, блокаде 
актуатора. ( са “*” су означене опционе индикације ).  

Све ове индикације би се, са временским тагом, преносиле у SCADA 
апликацију.  
          
Одговор бр.2: Поред тражених индикација могу да постоје и ове индикације. 
 

 
Питање бр.3: Да ли је за наручиоца прихватљиво, да кућиште за смештај опреме 
буде од пластифицираног алуминијума, пројектовано тако да буде задовољавајуће 
чврстоће ? 
          
Одговор бр.3: Не. 

Питање бр.4: Да ли би за наручиоца било прихватљиво, да кућиште опреме буде 
класе заштите IP 55 ? 
          
Одговор бр.4: Не, остајемо при нашем захтеву да кућиште опреме буде класе 
заштите IP 65. 

Питање бр.5: Да ли би за наручиоца било прихватљиво, да брзина погона, буде у 
складу са техничким препорукама пратећег учинског растављача ? 
          
Одговор бр.5: Да у колико није спорија од тражене брзине 150mm/0,5s 
      
           Захваљујемо се заинтересованом лицу за постављено питање, а што ценимо 
као допринос што прецизнијем одређивању захтева наручиоца. 
           Са свега изнетог, молимо Вас да, приликом израде понуде, имате у виду 
одговор на дато питање, те да ће наручилац дати одговор сматрати саставним делом 
конкурсне документације и исте примењивати приликом стручне оцене поднетих 
понуда. 
        Желимо Вам успех на тендеру. 
 
                                                                                                 Председник Комисије  

                                                                                   за ПИ-ЈН бр. 22-13 
                      ___________________________ 
                    (Радојица Петровић, дипл.ел.инж.) 


