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Бачка Топола
На основу члана 63 став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ број 124/2012 и 14/2015), а у вези јавне набавке радова –
Делимична pеконструкција јавног осветљења у улицама насељеног места Бачка
Топола и у насељима Зобнатица и Мићуново, број: ЈНМВ 05 / 2015, Наручилац,
поводом питања упућених ради појашњења конкурсне документације даје следеће
ОДГОВОРЕ
НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА РАДИ ПОЈАШЊЕЊА ДЕЛОВА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

РАДОВА – ДЕЛИМИЧНА PЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
У УЛИЦАМА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАЧКА ТОПОЛА
И У НАСЕЉИМА ЗОБНАТИЦА И МИЋУНОВО

Број: ЈНМВ 05 / 2015
ПИТАЊЕ 1: У табеламом делу понуде наведена је светиљка OPALO 1 N/70, а у
опису светиљки и носача наведена је светиљка са предспојним уређајем снаге до
100W. Молимо Ваше појашњењe, да ли треба понудити светиљку од 70W или
од 100W?
ОДГОВОР 1: Појашњење табеларног дела понуде и описа светиљке и носача - У
табели је наведена врста светиљке са носачем и материјалом за повезивање. Ради
осигурања квалитета испоручене опреме и материјала дат је опис светиљке и
носача. Наведени су делови светиљке и код носача предспојног уређаја са
предспојним уређајем за снаге до 100 W, подразумева да је за сијалице од 70 W
потребан адекватни предспојни уређај од 70 W. Протектор треба да се отвара без
употребе алата, и у отвореном положају треба да је причвршћен за светиљку.
Светиљке треба да садрже 250 V-ни кондензатор за поправку фактора снаге на мин.
вредност cosφ=0,85. Сијалично грло треба да је порцулан Е40. Произвођач светиљки
треба да управља системом квалитета према ISO 9001:2001. Испитивање
карактеристика светиљки мора да је обављено у овлашћеној лабораторији према
стандардима EN 60598-1 i EN 60598-2, section 3. Носачи треба да су обојени
квалитетном антикорозивном бојом.
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ПИТАЊЕ 2: У додатним условима тражено је да понуђач има у сталном рандом односу 4 радника
ССС IV степен електротехничар. С обзиром да додатни услови треба да буду у вези са предметом
јавне набавке,а како је предмет ове јавне набавке јавна расвета за коју су више специјализирани
радници електро струке III степена (електромонтери, електроинсталатери и сл.), молимо ваше
појасњење да Ии додатни услов испуњавају радници електро струке III и IV степена ССС?

ОДГОВОР 2: Појашњење додатних услова у вези радне снаге. Додатни услов
испуњавају радници електро струке III и IV степена ССС.

Наручилац
ЈП за грађевинско земљиште
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