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 у поступку ЈН ОП бр. 404-16/20-IV, а у складу са чланом 20. и
чланом 63. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац је
примио питање заитересованог понуђача 09.03.2020.године под бројем 404-16-12/20-IV те
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр.404-16-5/20-IV доставља:

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА , ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ
бр. 404-16-12-1/20-IV
у отвореном поступку јавне набавке бр. 404-16/20- IV

Реконструкција улица 15.мај и 15.август у Руми
1.Питање
У конкурсној документацији на страни
следеће:

37 и 38/173, у опису материјала, Наручилац наводи

"Опис: Кућиште од алуминијума, подељено у два блока, оптички са LED модулима и предспојни са
драјвером тако да су термички одвојени. Завршна сива ситноструктурна. Епокси заштита од УВ и
корозије. Протектор је од каљеног стакла, минимум IK08".
Такође се наводи и:
"Механичка отпорност на удар је IK10, у сагласности са IEC-EN 62262"
У опису светиљке наводи се један ниво механичке отпорности за кућиште светиљке, а други ниво
механичке отпорности за протектор светиљке. Пошто ће комплетна светиљка бити изложена истим
спољним утицајима, нема смисла да се посебно третирају делови светиљке.
Захтевамо измену документације, односно да се као минимална механичка отпорност комплетне
светиљке наведе IK08.
Одговор:
Наручилац прихвата Ваше сугестије и одговор на питање се налази у изменама и допунама
конкурсне документације број 404-16-13/20- IV од 12.03.2020.г
2.Питање
У конкурсној документацији на страни 40/173, у опису материјала, Наручилац наводи следеће:
"Опис: Челични округли стуб тип KRS-А-10/60, Произвођача Амига Краљево или одговарајуће.
Укупна висина стуба je 10m. На врх стуба се монтира светиљка Тип 1: BUCK VIHOR 24LED T2
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0.7A или одговарајућa, снаге до 47W, флукс модула 7230 lumena. тежине 3.7kg + на висини од 5м
лира дужине 1м на коју се монтира светиљка тип 2 BUCK VIHOR 12LED T2 0.7А или дговарајуће,
снаге до 27W, флукс модула 3615 lumena, тежине 3.2kg"
Молимо Наручиоца да обезбеди и пошаље нам статички прорачун захтеваног стуба, са детаљима о
носивости истог.
Одговор:
Статички прорачун захтеваног стуба се налази у прилогу измена и допуна конкурсне
документације.

KOМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БР.РЕШЕЊА 404-16-5/20-IV
Напомена: Овај документ наручиоца пуноважан је без печата и потписа
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