РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ
И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: XXV-404-4/19-89
Дана: 12. децембра 2019. године
Шифра: ОП-41/2019
Нови Сад
АИ
Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 1
у поступку јавне набавке радова –Реконструкцијa и адаптација објеката у
Кинеској четврти, шифра: ОП-41/2019
Наручилац је, путем електронске поште, од заинтересованог лица, примио
Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну
набавку радова –Реконструкцијa и адаптација објеката у Кинеској четврти,
шифра: ОП-41/2019, којим су постављена питања, те Наручилац овим путем објављује
и питања и свој одговор.
Питањa: „
PITANJA

р.б.

Предмет ЈН (опис радова)

јед.
мере

Кол.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - Објекат 11.
КИНЕСКА ЧЕТВРТ

III

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

4

СВЕТИЉКЕ

4,1

Испорука и монтажа следећих светиљки:
Šinski sistem bele boje, komplet sa odgovarajućim priborom
NEOPHODNA JE INFORMACIJA O TAČNIM DIMENZIJAMA
SISTEMA I OBLIKU. (Dali je sistem pravolinijski, dali ima
skretanja, dali se sastoji od više posebnih celina? Ovo je
neophodno da bi se predvidele eventualne krivine, završetci
sistema, broj i snaga napojnih jedinica itd.)

m

14

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - Објекат 13.
КИНЕСКА ЧЕТВРТ

III

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

4

СВЕТИЉКЕ

4,1

Испорука и монтажа следећих светиљки:

S4

Надградна светиљка црне боје, димензија 93x300mm,
IP65,
IK08, 2xE27, 2x12W
слична типу 12105AB/W OneLight или одговарајућа
слична

ком

5

OPIS NE ODGOVARA ŠIFRI ARTIKLA. NAVEDENI TIP IMA
SLEDEĆE KARAKTERISTIKE: nadgradna svetiljka bele boje;
dimenzija: 90mm visina, 95mm prečnik; IP20, 10W, MR16
GU10; IK -nije naveden podatak. Šta treba ponuditi ?
Šinski sistem crne boje, komplet sa odgovarajućim priborom

m

35

NEOPHODNA JE INFORMACIJA O TAČNIM DIMENZIJAMA
SISTEMA I OBLIKU. (Dali je sistem pravolinijski, dali ima
skretanja, dali se sastoji od više posebnih celina? Ovo je
neophodno da bi se predvidele eventualne krivine, završetci
sistema, broj i snaga napojnih jedinica itd.)

“.
Одговор: Комисија је проследила питање пројектанту који је одговорио да систем
треба да буде праволинијски, са 2 скретања од 90 степени и да се сајлама спусти на
пројектовану висину, а све према графичкој документацији која се налази у самом
пројекту. Пројектант је за прорачун осветљења користио PHILIPS рефлекторе, што не
значи да се морају понудити PHILIPS рефлектори него се могу понудити и
одговарајући као и за свако друго посебно наведено добро, а у складу са конкурсном
документацијом.
За светиљке са ознаком С4 из предмера за објекат 13, шифра пројектоване светиљке је
67280Е/Б „One light“ шифра која ја наведена у предмеру је погрешна.
Заинтересована лица која нису задовољна одговорима које су добили, могу
додатно образложити своја питања или захтеве и поново их упутити, а Комисија ће
сваки захтев детаљно размотрити и увек, када је то могуће и оправдано, изаћи у сусрет
сваком оправданом захтеву заинтересованог лица.

Комисија за јавну набавку ОП-41/2019

