РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
OПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за финансије и буџет
Служба за јавне набавке
Број: 404-3/2017-II-5
Дана: 09. 03. 2017. године
Сремски Карловци
На основу члана 63, став 2. и 3. Закона о јавном набавкама („Сл. Гласник РС“, број 124/12,
14/2015 и 68/2015), Комисија даје
Одговор заинтересованим лицима
на питањa у вези са јавном набавком
ЗАМЕНА РЕФЛЕКТОРА У СПОРТСКОЈ ДВОРАНИ ОШ „23. ОКТОБАР“ У
СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА
Редни број ЈН МВ IV-1-3-8
Дана, 06. 03. 2017. године и 07. 03. 2017. године, запримљенa су питања/захтеви за
додатним информацијама у предметном поступку јавне набавке, који гласи:
Захтев број 1:
ПРЕДМЕТ: додатне информације/ појашњења за Комисију за ЈН МВ IV-1-3-8,
Захтев запримљен 06.03.2017. године
Питања поводом JН MВ IV-1-3-8:
Питање 1: У делу IV, Услови за учешће у поступку јавне набавке, као додатни услов је
наведено да понуђач мора да има минимум 2 стално запослена електроинжењера са
лиценцом 450.
Зашто се за набавку мале вредности захтевају тако ригорозни услови у погледу кадровског
капацитета (2 електроинжењера са лиценцом 450), или је у питању грешка, па је ипак
потребан 1 електроинжењер са лиценцом 450.
Уколико су ипак потребна 2 електроинжењера са лиценцом 450, зашто морају да буду
стално запослена, када закон дозвољава и неки други вид радног ангажовања ( уговор о
привремено повременим пословима , уговор о делу ...)
Одговор 1: Сходно Вашем захтеву Наручилац ће изменити Конкурсну документацију у
делу IV Услови за учешће у поступку набавке мале вредности, који се односи на
кадровски капацитет, односно број запослених, тако да ће уместо 2 запослена

електроинжењера на неодређено са лиценцом 450 и да има важећи сертификат ISO
901:2008, захтевати једног запосленог електроинжењера на неодређено са лиценцом 450 и
да има важећи сертификат ISO 901:2008.
Дворану ОШ „23. октобар“ у Сремским Карловцима поред ученика користе и друга
спортска сруштва у Сремским Карловцима, услед чега нам је потребно да дворана буде у
функцији у потпуности.
Стално запослени електроинжењер са лиценцом 450 говори о трајности фирме и
даје нам већу сигурност у случају нашег захтева за отклањање квара у гарантном року.

Питање 2: С обзиром да је у питању спортска дворана, било би значајно да наведете о
којој висини се ради када је у питању демонтирање и монтирање рефлектора.
Одговор 2: Висина монтаже светиљки је h=7,5 m до 9 m
Питање 3: Да ли рефлектори који се монтирају треба да имају заштитну мрежицу?
Одговор 3: Рефлектори треба да имају заштитну мрежицу.
Питање 4: Такође, када су у питању рефлектори који се испоручују и монтирају, молимо
вас да мало детаљније опишете, односно појасните о којим рефлекторима је реч,
произвођач,тип...
Одговор 4: Рефлектор је сличан типу Rx4C 90W5V 1-2800ND-„или одговарајући“
Произвођача „MODUS“ Czesh Republic-„или одговарајући“
Захтев број 2:
ПРЕДМЕТ: додатне информације/ појашњења за Комисију за ЈН МВ JН MВ IV-1-3-8
Захтев запримљен 07. 03. 2017. године
Питање 1: У Спецификацији радова, на позицији 2.1, тражена је испорука и монтажа
рефлектора следећег описа:
„ Rx led reflektor 5000K IP65 4C90W5V 1/2800 ND “
Молимо Вас да објавите техничке карактеристике траженог рефлектора или да објавите
информацију о произвођачу рефлектора, како бисмо могли да се на web страници
произвођача упознамо са карактеристикама рефлектора, будући да по опису из
Спецификације нисмо успели да их пронађемо.
Одговор 1: Рефлектор је сличан типу Rx4C 90W5V 1-2800ND-„или одговарајући“
Произвођача „MODUS“ Czesh Republic-„или одговарајући“

Захтев број 3:
Питање 1: За ставку 2.1 сте навели следеће карактеристике производа Rx led reflektor
5000K IP65 4C90W5V 1/2800 ND. С’обзиром да нема неког детаљнијег описа, а законом о
јавним набавкама је тачно и децидно наведено да добро предмет набавке мора детаљно да
се опише те уколико не постоји начин да се описом конкретно опише добро да се наведе
произвођач. Описом који сте послали није могуће закључити о ком производу се ради те
вас молимо да тачно наведете произвођача.
Одговор 1: Рефлектор је сличан типу Rx4C 90W5V 1-2800ND-„или одговарајући“
Произвођача „MODUS“ Czesh Republic-„или одговарајући“
Питање 2: За ставку 2.1 сте навели следеће карактеристике производа Rx led reflektor
5000K IP65 4C90W5V 1/2800 ND. Питање је колико лумена (lm) захтевани рефлектор
треба да има?
Одговор 2: Треба да има минимум 23000 lm
Питање 3: За ставку 2.1 сте навели следеће карактеристике производа Rx led reflektor
5000K IP65 4C90W5V 1/2800 ND. Поред наведених карактеристика сте изоставили
најбитније карактеристике а то је пад флукса током одређене аутономије рада. Молимо
вас да нам тачно и децидно одговорите колики пад флукса прихватате.
Одговор 3: Нема посебних захтева по питању пада флукса.
Питање 4: За ставку 2.1 сте навели следеће карактеристике производа Rx led reflektor
5000K IP65 4C90W5V 1/2800 ND. С’обзиром да је 5000 К нестандардна величина да ли ће
те прихватити светиљку са 4000 К или 6500 К односно стандардне боје светлости, јел би у
противном посумњали да фаворизујете другог произвођача и бићемо приморани да
улозимо захтев за заштиту понуђача.
Одговор 4: Прихвата се светиљка са 4000 К.
Питање 5: За ставку 2.1 сте навели следеће карактеристике производа Rx led reflektor
5000K IP65 4C90W5V 1/2800 ND. Како би могли да понудимо адекватан производ
траженом замолили би смо вас да у промени конкурсне документације наведете link на
интернет страници или одштампате LDT фајл производа који тражите.
Одговор 5: Спецификација за уређај MODUS RX,4 Лед модула -„или одговарајући“
Погодност за број
лампи
Луминација (lm)

1

Снага лампе(W)

205

23000

Широки угао

Дужина(mm)
Материјал

430
Aлуминијум

Расподела
светлости
Ширина(mm)
Боја оплате

298
Црна

Појачавање и
не
смањивање интенз.
светла

Сензор за кретање

Не

Тип контролног
уређаја
Класа заштите

Висина/дубина

145

Електрична веза са
системом везе
Покровни
материјал
Уз лампу

Не

Уз корпу за
монтирање
Верзија величине

Да

Електронски
трасформатор
I

Боја покрова
Номинални
напон(V)
Тип површине

220-240

Угао осветљавањљ

Широки

Мат

Пластика,
провидна
Да

S

„ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ“

Захтев број 3:
ПРЕДМЕТ: додатне информације/ појашњења за Комисију за ЈН МВ JН MВ IV-1-3-8
Захтев запримљен 07. 03. 2017. године
Питање 1: У Спецификацији радова , на позицији 2.1, тражена је испорука и монтажа
рефлектора без описа услова и начина монтаже, у смислу приступа места монтаже, висине
монтаже...
Да ли је могућ обилазак локације, на којој ће се обавити радови, ради лакше и прецизније
израде понуде, и ако је могућ- у ком термину бисмо могли да прегледамо објекат?
Одговор 1: Можете да контактирате директора школе- 065/881-24-11, 021/881-241 Горан
Маравић или Члана комисије за ЈН МВ IV-1-3-8 – 064/824-90-28 Миливој Дувњак.

КОМИСИЈА ЗА ЈН
ЈН МВ IV-1-3-8

