
Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за 

ЈН бр. 02-37/86-2018-ЈНМВ23, Услуге - Услуге стручног налаза о прегледу и 

испитивању опреме за рад - ОРН: 73430000 - Испитивање и оцењивање. 

ПИТАЊА 

 

На страни 8/36 конкурсне документације – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, тачка 8. 

Преглед услова радне околине (зимске), електро инсталација, осветљења 

громобрана са издавањем стручних налаза на свим локацијама код послодавца  

ЈКП "ВОДОКАНАЛ" Сомбор са наведеним локацијама Наручиоца (Управна зграда 

предузећа "ВОДОКАНАЛ", Улица Белог Голуба бр.5, Сомбор, "УПОВ" (Радна јединица 

за пречишћавање отпадних вода) и Извор воде "Јарош"), с обзиром на то та је табела са 

количинима празна, замолили бисмо вас за следеће појашњење, а како бисмо могли да 

доиставимо цену и целокупну понуду за предмет јавне набавке.  

-тачан број мерних места за испитивање услова радне околине по локацијма;  

-врсте испитивања (микроклима, бука, хемијске штетности (гасови, паре, дим, 

прашина), електромагнетно зрачење, вибрације, освтљеност);  

-тачан број мерних места за испитивање громобранске инсталације (број спустнихи 

проводника);  

-тачан број мерних места за испитивање електричних инсталација (прикључака и 

разводних ормара) или макар површина објеката који се прегледају;  

 

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 

 

1. тачан број мерних места за испитивање услова радне околине по локацијма;  

 

Тачан број мерних места за испитивање услова радне околине по локацијма може 

сe одредити само обиласком сваке локације. Приликом претходне контроле 

испитана су следећа мерна места по локацијама: 

 

Извор воде "Јарош"   

    

- Контролна соба       1 

- Цевна галерија- машинско одељење   1 

- Машинско одељење      1 

- Филтер станица- одељење компресора   1 

- Филтер станица- цевна галерија    1 

- Филтер станица- аерација     1 

- Баждарница       1 

- Лабораторија       1 

- Дизел агрегат       1 

    

локација: "УПОВ"   

    

- Котларница- командна просторија    1 

- Црпна станица- команда са пужним пумпама  1 

- Механичка решетка      1 

- Црпна станица муља- команда са пужним пумпама 1 

- Преса за муљ       1 

- Лабораторија       1 

- Командна сала        1 

 



2. врсте испитивања (микроклима, бука, хемијске штетности (гасови, паре, дим, 

прашина), електромагнетно зрачење, вибрације, освтљеност);  

 

врсте испитивања које треба извршити су: микроклима, осветљеност, прашина, 

бука, као и друга испитивања која се могу утврдити обиласком локација. 

 

3. тачан број мерних места за испитивање громобранске инсталације (број 

спустнихи проводника);  

 

Тачан број мерних места можете утврдити на локацији приликом обиласка. Цену 

формирајте према локацији без обзира на број спустова. 

 

4. тачан број мерних места за испитивање електричних инсталација 

(прикључака и разводних ормара) или макар површина објеката који се 

прегледају;  

 

Тачан број мерних места за испитивање електричних инсталација по локацијма 

може с одредити само обиласком сваке локације. Приликом претходне контроле 

испитана су следећа мерна места по локацијама: 

 

локација: "УПОВ"- котларница и филтерска станица  

  

- Прекидач- "ТЕП"        1 

- Светиљка са ужареном нити- "ТЕП"     3 

- Разводне кутије- "ТЕП"       3  

- Детектори -"Институт за физику"      2 

    

локација: "УПОВ"- резервоар гаса и дигестори   

    

- Светиљка са ужареном нити- "ТЕП"     2 

- Разводне кутије- "ТЕП"       2  

       

локација: "УПОВ"- компресорска станица   

    

- Прекидач за блокаду- "ТЕП"      2 

- Светиљка са ужареном нити- "ТЕП"     3 

- Прекидач за светло- "ТЕП"       2 

- Разводне кутије- "ТЕП"       3 

- Електромагнетни вентили- "БУРКЕРТ"     2 

- Електромотор компресора- "СИЕМЕНС" 13,5 kW   1 

- Електромотор мазалице компресора- "СИЕМЕНС" 0,25 kW  1 

- Детектор -"Институт за физику"      1 

  


