ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ бр. 404-137-8/17-IV од 14.11.2017.г. и бр. 404-137-9/17-IV
од 14.11.2017.г., а у складу са чланом 20. и чланом 63. Закона о јавним набавкама, (Сл.
гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована
решењем бр.404-137-5/17-IV доставља:

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА , ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ
бр. 404-137-10/17- IV
у отвореном поступку јавне набавке бр. 404-137/17- IV
Изградња јавне расвете у делу радне зоне Румска петља

ПИТАЊЕ

ОДГОВОР

1 Тендерском документацијом у делу "Предмер На један стуб се постављају 3 светиљке. Место
и предрачун радова за изградњу јавног монтаже светиљки је на кружном току на крају
осветљења број Е-2203/17 траса Ц1" укупно је саобраћајница Ц1.
дефинисано (45+3) 48 светиљки, а 46 стубова.
Молим да дефинишете место монтаже за
разлику од две светиљке
2 Тендерском документацијом у делу "Предмер Да, на сваки стуб се монтира по једна светиљка.
и
предрачун
радова
за
изградњу
канделаберског јавног осветљења на делу
румске петље у Руми ЛЕД траса Ц2" укупно је
дефинисано 45 светиљки, а 45 стубова.
Молим да потврдите да се 45 светиљки
монтирају на врх стуба
3 Тендерском документацијом у делу "Предмер
и
предрачун
радова
за
изградњу
канделаберског јавног осветљења на делу
румске петље у Руми ЛЕД траса Ц3" укупно је
дефинисано (52+8+3) 63 светиљки, а 58
стубова.
Молимо да дефинишете место монтаже за
разлику од 5 светиљки, тј. да потврдите да се
58 светиљки монтирају на врх стуба.

Брише се 52 светиљке и гласи 49 (Видети Измене
и допуне бр. бр. 404-137-11/17- IV) Док се на
кружном току на крају саобраћајница Ц3 на један

стуб монтирају 3 светиљке.
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4 У „Моделу уговора“, члан 9, 115/137 страна Видети Измене и допуне бр. бр. 404-137-11/17конкурсне документације наведено је: IV
„Гаранцију за отклањање недостатака у
гарантном року наручилац сме да наплати
уколико Извођач не отпочне са отклањањем
недостатака у року од 5 дана од дана пријема
писаног захтева Наручиоца и не отклони их у
року и у складу са писаним захтевом
Наручиоца.“
-У „Моделу уговора“, члан 11, 115/137 страна
конкурсне документације наведено је:
„Извођач је дужан да у гарантном року
отклони све недостатке у квалитету радова
који су настали његовом кривицом и да
замени сваки део опреме који се покаже
неисправним као и сваку неисправну
светиљку о свом трошку и то у року од 10
календарских дана.
-Такође у конкурсној документацији, на
страни 132/137, 19.15 Средства финансијског
обезбеђења, наведено је: „Гаранцију за
отклањање недостатака у гарантном року
Наручилац сме да наплати уколико Извођач
не отпочне са отклањањем недостатака у року
од 5 дана од дана пријема писаног захтева
Наручиоца и не отклони их у року и у складу
са писаним захтевом Наручиоца
Молим
Вас
да
измените
конкурсну
документацију и наведете да је рок за
отпочињање отклањања недостатака у
гарантном року 10 календарских дана.

KOМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БР.РЕШЕЊА 404-137-5/17-IV
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