РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИРИГ
Кпмисија за јавну набавку
Брпј:02-404-19/2016
Ириг, 11.04.2016.гпдине
Тел.022/400-609, 400-600
Фах:022/462-035

На пснпву члана 63. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“брпј 124/2012,
14/2015, 68/2015), Кпмисија за јавну набавку пбразпвана Решеоем Председника ппштине Ириг
брпј 02-404-19/2016 пд 08.04.2016.гпдине- Адаптација јавне расвете насеља Врдник-Набавка

и уградоа ЛЕД светиљки , сачинила је

ППЈАШОЕОЕ
КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ –АДАПТАЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НАСЕЉА ВРДНИК-НАБАВКА И УГРАДОА ЛЕД
РАСВЕТЕ
БР.ЈН 02-404-19/2016

Дана 11.04.2016.гпдине примили смп мејлпм дппис кпјим се траже дпдатне
инфпрмације/ппјашоеое у вези Кпнкурсне дпкументације - Адаптација јавне расвете насеља
Врдник-Набавка и уградоа ЛЕД светиљки, у пквиру кпјег су ппстављена следећа питаоа:

Питање 1. „ Мплимп Вас да нам ппјасните де на страни 29/41 а пднпси се на табеларни деп
ппнуде спецификације ппд редним брпјем 4.
Дпвпђеое у безнаппснкп стаое, демпнтажа, спртираое и предаја Наручипцу ппстпјеће уличне
светиљке са живиним извпрпм 250W. Исппрука и мпнтажа на мрежу Јавнпг псветљеоа пжичене
LED светиљки ТИП 2 или пдгпварајуће снаге 60W-65W за функципналнп уличнп псветљеое на
ппцинкпванпм нпсачу светиљке (лири) са пбујмицпм, дужине 100 cm, сппљоег пречника цеви Ø
42- 60 мм.
Ппштп се ппд редним брпјем 5 тражи Исппрука и мпнтажа на мрежу Јавнпг псветљеоа пжичене
LED светиљки ТИП 2 или пдгпварајуће снаге 60W-65W за функципналнп уличнп псветљеое на
ппцинкпванпм нпсачу светиљке (лири) са пбујмицпм, дужине 100 cm, сппљоег пречника цеви Ø
42- 60 мм.
Предсппстављамп да су радпви исти кап ппд редним брпјем 1.
Сматрамп да би исти текст требалп избацити из тачке ппд редним брпјем 4?“
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Питање 2. Мплимп вас да нам дпставите термин за пбилазак лпкације пп ЈНМВ брпј 02-40419/2016 „Адаптација јавне расвете насеља Врдник-набавка и уградоа ЛЕД светиљки?

На пснпву члана 63. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“брпј 124/2012, 14/2015,
68/2015), Кпмисија за јавну набавку – Адаптација јавне расвете насеља Врдник-Набавка и
уградоа ЛЕД светиљки, дпставља дпдатне инфпрмације/ппјашоеое на ппстављена питаоа:

На питање број 1.
Приликпм израде кпнкурсне дпкументације је дпшлп дп техничке грешке такп да се на
страни 18/41 III 2. Предмер радпва и на страни 29/41 7.1. табеларни деп ппнуде спецификације
ппд редним брпјем 4. Брише „. Исппрука и мпнтажа на мрежу Јавнпг псветљеоа пжичене LED
светиљки ТИП 2 или пдгпварајуће снаге 60W-65W за функципналнп уличнп псветљеое на
ппцинкпванпм нпсачу светиљке (лири) са пбујмицпм, дужине 100 cm, сппљоег пречника цеви Ø
42- 60 мм.“
На питање број 2.
Обилазак лпкације ћемп пганизпвати у четвртак 14.04.2016.гпдине. За тачнп време
пбиласка кпнтактирати нас на брпј телефпна 022/400-609 -Мирјана Бабић.
Ова ппјашоеоа представљају саставни деп кпнкурсне дпкументације.
Ппјашоеое Кпнкурсне дпкументације без пдлагаоа пбјавити на Ппрталу управе за јавну
набавку, на интернет страници Општине Ириг (www.irig.rs) и прпследити заинтереспваним
ппнуђачима кпји су ппствили питаоа.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Смиља Јпцић,ср
Лазар Стпјчевић,ср
Мирјана Бабић,ср
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