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Лозница
На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС''
број 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо
ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА
Деловодни број ЈН: 404-11-326/2019-IIIı-1
Предмет: Одговори на постављена питања у вези јавне набавке број 11/2019 –
Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну
сечку и лож уље, топловода и топлотхних подстаница у оквиру објекта Опште болнице
Лозница по систему „кључ у руке“
На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама прослеђујемо вам одговоре на
питања, те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.
ПИТАЊЕ: Тендером је предвиђен систем за дојаву пожара у котларници, као и систем
против провале и систем видео контроле. По Закону о заштити од пожара („Сл.гласник РС“,
бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018-др. закони) у члану 42. став 1 наведено је да је
обавезна уградња система за откривање и дојаву пожара за здравствене установе. Како се у
делу тендера за Хидротехничке инсталације помиње и нових 13 подстаница које су повезане
на котларницу која је предмет овог тендера, а по систему „кључ у руке“, у делу везаном за
инсталације система за аутоматску детекцију и дојаву пожара се не помиње аутоматска
дојава пожара у топлотним подстаницама које се налазе у објектима (Хирургија, Дом
здравља и Објекат у изградњи), као и назидно у металним кућиштима на спољној фасади
других објеката Опште болнице у Лозници, молимо за информацију..
Да ли је потребно да се системом дојаве пожара обухвати и 13 топлотних подстаница?
Да обавестите да ли у објектима у којима се налазе топлотне подстанице већ постоји систем
дојаве пожара, као и о тачним техничким спецификацијама тих ситема. Као и да дате
информацију да ли се могу проширити за потребе топлотних подстаница?
Да ли треба предвидети противпровални систем и систем видео контроле за топлотне
подстанице?
ОДГОВОР: Пројектима дојаве пожара који су до сада достављени обрађене су све
просторије (иако ниједна није наведена као подстаница већ као техничке просторије).
Сматрамо да је најлогичније да подстанице које се налазе унутар објекта буду обрађене кроз
пројекат објекта.
За остале сучајеве применити члан 21. птн за стабилне исталације за дојаву пожара „Члан 21.
Подручја на којима се примењују техничке мере надзора морају просторно или грађевински
бити одвојена од подручја на којима се те мере не примењују помоћу противпожарних
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зидова и подова“. – односно ако су испуњени ови услови не мора се планирати дојава
пожара.

На нашој интернет страници www.loznica.rs – Јавне набавке – jавне набавке 2019.
Службеник за јавне набавке – члан комисије
Слађана Томићевић
Достављено:
- портал јавних набавки
- сајт града Лознице
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