Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ковин
ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН
-Комисија за јавну набавку
Број: 404-50/2019-IV
Дана: 14.05.2019. године
26220 Ковин
Ул. ЈНА бр. 5
Тел: 013/742-104; 742-268
Fax: 013/742-322
ВМ

Предмет: Питања и одговори на постављена питања
У смислу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) објављујемо одговоре на постављена питања.
Питања за јавну набавку „Набавка електроматеријала за текуће одржавање и реконструкцију јавне
расвете у Ковину и насељеним местима, бр. 404-50/2019-IV
Питање:
Poštovana,
Molimo za dodatno pojašnjenje tehničkih karakteristika za sledeći artikal iz konkursne dokumentacije za
JN 404-50/2019-IV:
Redni broj 26. - DVB uređaj (opanak) - koje su tehničke karakteristike i dimenzije traženog artikla?
Unapred se zahvaljujemo na odgovoru.
Одговор:
Техничке карактеристике;
- Степен заштите: IP30
- Радна температура: -40°C to +70°C
- Контакти релеа: 220V AC, 10A
Димензије: ширина 57 mm; висина 40 mm и дебљина 20 mm.
Питање:
Postovani, vezano za javnu nabavku JN.BR.404-50/2019-IV – javna nabavka male vrednosti – Elektro
materijal za tekuce odrzavanje i rekonstrukciju javne rasvete u Kovinu i naseljnim mestima,moramo Vas
obavestiti da Vam konkursna dokumentacija u tehnickom delu nije u skladu sa Zakonskim regulativama.
Сви извори светлости за спољашње и унутрашње осветљење морају испуњавати минималне
критеријуме енергетске ефикасности по члановима 13.-19. Правилника о минималним

критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке добара (СГ РС број
111/15 од 29.12.2015.године)
Na osnovu Pravilnika o minimalnim kriterijuima u pogledu energetske efikasnosti u postupku javne
nabavke dobara objavljenom u “Sluzbenom glasniku RS”, broj 111/15 od 29.12.2015.godine i stupio na
snagu 6.1.2016.godine.NIJEDNA ZIVINA SIJALICA NIJE USAGLASENA SA PRAVILNIKOM JER MORAJU DA SE
NUDE SIJALICE KOJE IMAJU ENERGETSKU EFIKASNOST A+, A ZIVINE IH NEMAJU!!!!!!

Znak A+ o energetskoj efikasnosti stoji inace i na samom pakovanju.

Molimo Vas da jos jednom razmotrite i preispitate raspisanu javnu nabavku i da izvrsite izmene
konkursne dokumentacije u skladu sa Zakonom o energetskoj efikasnosti. I da za trazene zivine sijalice
nadjete adekvatnu zamenu u natrijum sijalicama posto postoji takva mogucnost.
Zivinu sijalicu 125w, menja natrijumova sijalica 110W
Zivinu sijalicu 250w, menja natrijumova sijalica 220w
Zivinu sijalicu 400w, menja natrijumova sijalica 350w

Одговор:
Одговор ће бити дат кроз измену конкурсне документације.
С поштовањем,

Љубомир Ђорђевић, члан комисије

