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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење 3  у вези поступка јавне набавке мале вредности - Набавка услуге
осигурања опреме, Бр. XI-13-404-279/2017

Наручилац је дана 16.01.2018. године, путем електронске поште примио захтев за додатним
појашњењем везано за јавну набавку –  Набавка услуге осигурања опреме, Бр. XI-13-404-279/2017, које
гласи:

1. Молимо за детаљно појашњење са прецизним описом о каквој опреми се ради за ставке под редним
бројевима 3,4,5,6,7,8,9,10,12,13 и 14 из техничке спецификације (страна 4/32 КД) за сваки редни број
засебно,
2. Потребне су нам локације на којима је смештена опрема за сву опрему из техничке спецификације
(страна 4/32 КД) и
3. Да ли је сва опрема смештена у затвореном простору? Уколико није потребан нам је списак опреме на
отвореном са локацијама на којој се налази та опрема.

Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама,  даје следећe одговорe:

1.  Редни  број  3.  Комуникациона  опрема  подразумева  телефоне,  телефонске  централе,  мобилни
телефони и сл.
Редни број 4. Електронска и фотографска опрема подразумева климе, фотокопир апарате, фотоапарате,
камере, видео надзор и сл. 
Редни број 5. Опрема за домаћинство и угоститељство подразумева шпорет, судо машину, фрижидер и
сродна опрема
Редни  број  6.  Опрема  за  заштиту  животне  средине  подразумева  цистерне,  анализаторе,  контејнере,
пумпе и сл. 
Редни  број  7.  Мерни  и  конторлни  уређаји  подразумевају  анализаторе  за  мерење  загађења  ваздуха,
уређаје за мерење прекорачења брзине возила, уређаје за препознавање таблица и сл. 
Редни број  8.  Опрема за  спорт  подразумева траку  за  трчање,  анализатор  масног  ткива,  мицро плус
спирометар 
Редни  број  9.  Опрема  за  јавну  безбедност  подразумева  камере,  видео  надзоре,двогледе,ватрогасне
апарате, ватрогасне напртњаче и др.
Редни број 10. Моторна опрема подразумева пумпе за воду и др.
Редни број 12.Опрема за културу подразумева покретне панеле, паное и сл
Редни  број  13.  Остале  некретнине  и  опрема  подрзумева  инфо  табле,  настрешнице,  платформу  за
електичне аутомобиле, бину и сл 
Редни број 14. Непокретна опрема подразумева алуминијумску непокретну рампу и сл.

2.  Опрема  наведена  у  техничкој  спецификацји  налази  се  у  згради  Градске  управе  града  Панчева,
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, у јавним предузећима града Панчева, установама културе, школским
установама и на другим локацијама које се налазе на територији града Панчева а о којима ће Добављач
бити  обавештен  приликом релазације  самог  Уговора,  односно  приликом решавања  сваког  захтева  о
осигураном случају.



3. Не. Одређена опрема као што је платформа смештена је на Тамишком кеју, бина која се налази у
дворишту  Дому омладине, Панчево, Светог Саве бр. 10 и на другим локацијама, са којима ће Добављач
бити упознат приликом реализације уговора. 
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