РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број: 404-8/22-18-20
21.11.2018. године
Београд
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и
68/15) доствљамо вам
ОДГОВОР бр. 6
на питања из писаног захтева за појашњење у вези са припремањем понуде за набавку добара
– набавка потрошног материјала за одржавање објеката Народне скупштине Републике Србије
.
ЈН бр. 22/18

П и т а њ a:

1. Poštovani, u odgovorima na pitanja koja ste objavili 16.11.2018., kao dokaz za Partiju 2 zahtevate
„Фотокопије важећег сертификата усаглашености свих сијалица са фото биолошким безбедносним
стандардом EN62471:2008 и стандардом EN 60598-1.“, iako ste prethodno na Portalu uvažili određene
sugestije, jer u tehničkoj specifikaciji se nalaze sijalice koje ne poseduju navedene standarde, tako da je je
zahtevane dokaze nemoguće dostaviti za sve sijalice iz specifikacije.
Stavka 1.10. Sijalica REFLEKTA R50 60W E-27 230V “General electric”, “Tungsram” ili одговарајуће, navedeni
proizvođači ne poseduju opisanu sijalicu sa grlom E27.
Stavke 3.05. i 3.06, da li je prihvatljivo ponuditi sijalice u boji koja nije 3000K?
Stavka 24.06. преднапонска заштита за продужни кабл, molimo Vas da jasnije definišete ovu stavku, jer
postoje utičnice sa prednaponskom zaštitom, ali ne i prednaponska zaštita kao odvojen proizvod.
Stavke 39.42, 39.43, 39.44, 39.45, 39.46 i 39.47, ne postoje bimetali sa navednim opsezima.
О д г о в о р и:

1. Za stavke 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.09, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.09, 7.11 potrebno je dostaviti
standarde EN62471:2008 i EN 60598-1 ili dokaz da imaju А, А+ energetski nivo.

2.

Stavka 1.10. - Greška je u specificiranom grlu, Grlo treba da je E-14 a trazene ostale tehnicke
specifikacije su date u tenderskoj dokumentaciji.

3.

Stavke 3.05. i 3.06 - Nije prihvatljivo ponuditi drugaciju boju svetla od trazene u tehnickoj
specifikaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji.

4. Stavka 24.06 - Odvojena prenaponska zaštita na tržištu postoji, u pitanju je izmenljiva varistorska
prenaponska zaštita od 600mA, slična tipu ES20K275.
5.

Dobavljac će prihvatiti ponudu za bimetale sa sledecim opsegom za stavke:
39.42.
39.43.
39.44.
39.45.
39.46.
39.47.

1 - 1,6
2,5 - 4
4-6
7 - 10
12 - 18
17 - 25

Напомена:
Одговор је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
Одговор на питањe и појашњење имају карактер саставног дела конкурсне документације

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

