
 

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012) Наручилац објављује: 

ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка – отворени 

поступак - радови - Текуће и инвестиционо одржавање вртића ,,Звончићи", бр. ЈН Р 

15-02 

 

Дана  04.06.2015. и 08.06.2015.године Наручилац је примио питања за јавну набавку бр. Р-

15-02  у коме се наводи следеће: 

1. На име Вашег захтева за испоруку и монтажу телефонске централе КХ-TDA30, 

обавештавамо Вас да се поменута више не производи, можемо ли понудити 

адекватан модел (у документацији није стављена опција)? 

 

2. У захтеву се траже 2 ISDN линије, да ли имате ододбрење од поште за њих, пошта 

их укида и утом случају би картица за то била непотребна. 

 

 

3. Тражени телефон КХ-T7730 није дигитални телефон и није адекватан за ову 

централу,замена за њега је DT543 исти случај је са КХ-T7665 адекватна замена је 

DT521. 

 

4. Опрема коју сте  тражили за позиције предмера Слабе струје-структурно 

каблирање –позиције од B11-B14 више се не производе , молимо Вас да нас 

обавестите који еквиваленти долазе у обзир? 

 

Наручилац даје следећи одговор: 

1.За позицију Б.11-телефонска централа тип КХ-NS500 или одговоарајућа.Уз централу 

комплет са потребним картицама за тражену конфигурацију из основног предмера. 

2. Потребно је доставити понуду по траженој спецификацији. 

3. За позицију Б. 12-телефонска централа тип КХ- DT521 или одговарајућа. 

    За позицију Б. 13-телефонска централа тип КХ- DT521 или одговарајућа. 

    За позицију Б. 14-телефонска централа тип КХ- TS520 или одговарајућа. 
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4. За позицију Б. 11-телефонска централа тип КХ-NS500 или одговоарајућа. Уз централу 

комплет са потребним картицама за тражену конфигурацију из основног предмера. 

    За позицију Б. 12-телефонска централа тип КХ- DT521 или одговарајућа. 

    За позицију Б. 13-телефонска централа тип КХ- DT521 или одговарајућа. 

    За позицију Б. 14-телефонска централа тип КХ- TS520 или одговарајућа. 

   

Одговори на питања чине саставни део конкурсне документације.                                                                

                                                                              Комисија за јавну набавку 


