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Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈН бр 79/19 Одржавање
јавне расвете са материјалом
ПИТАЊE:

Поштовани,у складу са чланом 63.ЗЈН а у циљу припремања исправне понуде за ЈН
број 79/19 – ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ СА МАТЕРИЈАЛОМ, указујемо вам
на уочене недостатке у конкурсној документацији:
1. У табели материјала наручилац је тражио Лед парковску светиљка снаге
30w са протектором од каљеног стакла. Парковска светиљка је светиљка
купастог, сверног, лоптастог облика и иста не може имати протектор од каљеног
стакла већ искључиво од поликарбоната. Потребно је да измените
документацију у складу са указаним недостатком.
2. У табели материјала наручилац је тражио Лед парковску светиљку снаге
30w, Лед рефлектор снаге 80 W, Рефлектор металхалогени снаге 400W и
Натриум арматура OPALO1 за сијалицу натријум 70W. Наручилац је једино за
светиљку OPALO1 дао детаљан опис карактеристика и у складу са којим
стандардима иста треба да буде усаглашена.
Да би наручилац исправно спровео стручну оцену понуда и да би понуђачи били
у равноправном положају сматрамо да наручилац у складу са ЗЈН треба да
дефинише техничке карактеристике и ЛЕД светиљки и рефлектора као што су :
луменажа, боју сваетлости, ИП заштита, ИК заштита и слично, и да у циљу
једнакости понуђача захтева достављање сертификата : сертификат за ИП
заштити, сертификат за ИК заштиту, ЕНЕЦ, фотометрију и слично.
Једино на овај начин, поред обезбеђивања једанкости понуђача, наручилац ће
бити сигуран да су му понуђене и да ће му бити испоручене квалитетне
светиљке и рефлектори.

ОДГОВОР:
Поштовани,
Наручилац ће извршити трећу измену конкурсне документације и продужити рок за
подношење понуда
С поштовањем,
Комисија за јавну набавку мале вредности бр 79/19 Одржавање јавне расвете са материјалом
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