Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа општине Апатин
Број: 404-531/2019-II
Датум: 28.11.2019.
Апатин

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012 и 14/2015, 68/2015), Наручилац Општинa Апатин објављује:
Додатне информације и појашњења
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА Бр. 54/2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКА ДЕКОРАТИВНЕ НОВОГОДИШЊЕ РАСВЕТЕ
Сагласно члану 63. став2. ЗЈН, потенцијални понуђач је за потребе учествовања у
предметном поступку јавне набавке дана 27.11.2019. године електронским путем доставио
захтев за појашњење конкурсне документације:
ПИТАЊЕ БР.1:
Због чега се инсистира на степену заштите ИП67 сматрамо да је то ограничавајући фактор за
конкуренцију јер новогодишње декоративно осветљење је намењено за спољашњу употребу и
сви реномирани произвођачи раде искључиво спољну употребу без ограничавања да ли је
ИП65, 66 67 68. Сматрамо да је довољно доставити сертификат произвођача о одговарајућој
ИП заштити понуђених артикла за спољашњу употребу без ограничавања да је ИП67.
ПИТАЊЕ БР.2:
Молим Вас да нам појасните позицију 3 која је то ланчаница од 4м дужине, када сте све
предходне горе наведене ланчанице ставили од 20 метара у два сегмента по 10м?
ПИТАЊЕ БР.3:
Због чега инситирате на различитим бојама каблова код леденица (напомињем каблова).
ПИТАЊЕ БР.4:
Позиција 5 леденица 4.5 маx висине 1м, 68метара на једно напајање, прецизније појашњење
36 стрингова којих, колико леденица 44ком, колико драјвера?

Одговор Наручиоца:
1.

Из безбедносних разлога, рада украсних елемената у зимским условима и
квалитета производа, а и из разлога сто већ имамо украсне елементе наведених
техничких карактеристика, остајемо при нашем захтеву за степен заштите 67
тражених мотива.

2. Нашим захтевом је јасно дефинисано, наводимо: Лед флеш ланчаница са

120(+/- 10%) лед топло белим светлом , дужине 12м, из три сегмента по 4м,
бели кабел, 220В, маx до 10,5W

3. Боја каблова је дата у зависности од подлоге на коју се поставља.

4. Из нашег захтева јасно је дефинисано да на 68 м иде на једно напајање, укупно

за 44 леденице потребно три напајања.

Комисија за јавне набавке

