РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
СТРУЧНИ ТИМ-КОМИСИЈА
Број: 49/2017-П3
Датум: 20.09.2017. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДМЕТ: Питања и одговори везани за јавну набавку 49/2017– ЈАВНА НАБАВКА ЗА
ДОДЕЛУ JАВНОГ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ВРШЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
УСЛУГЕ ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ СА „LED“ ТЕХНОЛОГИЈОМ ЗА ДЕО СИСТЕМА
ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, без елемената концесије.
Потенцијални понуђач поставио је дана 15.09.2017 у 15:10 часова следећa питања путем
маила.

ПИТАЊЕ БР 23
Tenderskom dokumentacijom zahteva se dostavljanje po dva komada uzoraka za svaki tip
svetiljki.Skrećemo pažnju naručiocu da se u ovom slučaju radi o sledećim količinama:
ULICNE:
broj profila 6 x 2 = 12 kom.
UKRASNE:
broj tipova 2 x 2 = 4 kom.
REFLEKTOR: broj tipova 1x2 = 2 kom.
UKUPNO 18 kom. po ponudjacu.
Napominjemo naruciocu da je u pitanju veliki gabarit opreme kojom narucilac treba da
manipulise u okviru opstinske zgrade tokom procesa vrednovanja ponude i verifikacije
istih, a narocito skrecemo paznju da narucilac mora da obezbedi optimalne uslove
skladistenja i cuvanja ove opreme do donosenja odluke.
S obzirom da se ne planiraju nikakva fotometrijska merenja prema uslovima iz dostavljenih
fotometrisjkih proracuna, predlazemo naruciocu da redukuje zahtev I kom. po tipu svetiljke, uz
napomenu da ce i ova kolicina biti problematicna za narucioca.
Predlazemo naruciocu da razmisli o dostavljanju po jednog uzorka za tip svetiljke i to:
jedan uzorak za ulicno osvetljenje (definisati jedan profil ili ostaviti po zelji ponudjaca)
jedan uzorak za ukrasnu svetiljki (definisati zahtev za minimalnu lumenazu ili ostaviti
po zelji ponudjaca)
jedan uzorak za reflektorsko osvetljenje
UKUPNO 3 kom. po ponudjacu!!!!

ОДГОВОР БР 23
Наручилац може обезбедити манипулацију и чување узорака. Уколико Понуђач сматра да
су за чување уличних светиљки које су изложене атмосферским приликама климатског
подручја општине Велико Градиште потребни посебни услови чувања то могу да наведу у
својој понуди као важну напомену да би Наручилац могао поступити по истом. С обзиром
да поменути узорци нису дељиви и да постоји могућност провера сваког поједничаног
типа светиљке према карактеристичном профилу, од свих понуђача, ради утврђивања
веродостојности документације и фактичких карактеристка светиљке и бар две
акредитоване лабораторије ( анализа и супер анализа). Захтев за достављањем поменутих
узорака је у складу са описом захтеване услуге, у потпуности доприноси озбиљности
понуде и Понуђача који треба да достави 18 узорака ради уградње преко 1600 светиљки
или светлосних извора, не изискује посебне високе трошкове јер се узорци након
завршетка јавног позива враћају Понуђачу. Из свих горе наведених разлога Наручилац
остаје при поменутом захтеву.

ПИТАЊЕ БР 24
Da li se za reflektorsko osvetljenje moze isporuciti LED svetiljka bilo kakve forme i oblika
kucista, ali sa asimetricnom reflektorskom svetlosnoni karakteristikom?

ОДГОВОР БР 24
Да

