
ОПШТИНА АРИЉЕ 

  04 Број: 404-14/19  

 

 Предмет: Одговори на постављена питања заинтересованих лица у  поступку јавне 

набавке мале вредности , ЈН 404-14/ 19.-услуге  одржавања јавне расвете. 

Комисија за јавну набавку, на захтев заитересованих лица, доставља одговоре на 

постављена питања. 

. Питање 1:      У предмеру радова у позицији редни број 21. тражена је живина (Хг) 

сијалица 400W. Како се живине сијалице више не производе јер је производња и 

уградња истих забрањена због штетности, исте је немогуће наћи на тржишту. На јавној 

расвети замена постојећих живиних Поштованисијалица врши се сијалицама у 

натријумовој технологији одговарајуће снаге. Потребно је да наведену позицију 

предмера наручилац измени и дефинише одговарајућу сијалицу. 

Одговор: Мења се конкурсна документација у делу „Предмер Радова“  и позиција број 

21. Брише се 

 Питање 2.      Исто као и у претходном питању, позиција 26. живина пригушница (Хг)– 

више се не производи. 

Одговор: Мења се конкурсна документација у делу „Предмер Радова“  и позиција број 

26. Брише се 

 Питање 3.      У предмеру радова у позицији редни број 51. наведено је да позиција 

обухвата редовну контролу са поправкама и набавком потребног материјала. Како би 

понуђачи могли да формирају одговарајућу цену неопходно је да наручилац појасни 

следеће: 

 а)      Шта се подразумева под редовном контролом – контрола сваких месец дана, два 

месеца, шест месеци ....? 

Одговор: Под редовном контролом се подразумева свскодневно праћење исправности 

семафора. 

б)      Шта се подразуме под потребним материјалом – који тачно материјал? 

Одговор: Под потребним материјалом подразумева се сав материјал за редовно 

одржавање семафора 

ц)      Предметна раскрсница је које конфигурације? 

Одговор: раскрсница је четворокрака /под правим углом/ 

д)     Који тип лантерни је уграђен на предметној раскрсници? 

е)      Опрема ког произвођача је уграђена на предметној раскрсници (произвођач 

уређаја, произвођач лантерни...) 

Одговор: Произвођач опреме и лантерни је „Михаило Пупин“. Уређаји су набавлљени 

1985 године. Другим подацима не располажемо  



Питање 4.      У предмеру радова у позицији редни број 51. јединица мере је комад а 

количина „фиксно“. Како се исказује цена за ову позицију, да ли треба уписати фиксну 

цену за један месец или ....? Молим појасните како би понуђачи могли да припреме 

исправне понуде. 

Одговор: У позицији 51. У колони „јединица мере“ брише се реч „ком“ , а цена се 

искзује на годишњем нивоу. 

 Питање 5.      У предмеру радова у позицијама редни број 17, 18, 19 и 20 тражена је 

испорука и замена сијалица. Даље у позицијама 22, 23, 24 и 25 тражен је комплет - 

испорука и замена пригушнице и сијалице. У вези са наведеним позицијама нејасно је 

следеће: 

 а)      Зашто нигде нема посебно позиције  за замену пригушнице – шта у ситуацији ако 

се испоручује и мења само пригушница? Зашто су у неким позицијама предмера 

наведене само сијалице а у другим позицијама комплет и сијалице и пригушнице? 

Логично је да се посебно даје цена за сијалицу а посебно за пригушницу. Молим 

појасните како би понуђачи могли да припреме исправне понуде. 

Одговор: У позицијама 22.,23.,24. и 25. бришу се речи „ и сијалице“     

Питање 6.      У предмеру радова у позицији редни број 41 која се односи на ремонт 

светиљке или рефлектора потребно је да наручилац јасно дефинише шта подразумева 

односно шта обухвата у тој позицији ставка „замена дела опреме“. Молим појасните 

како би понуђачи могли да припреме исправне понуде.  

Одговор: Позиција број 41.односи се на ремонт стуба јавне расвете, а речи „замена 

дела опреме“се бришу 

 

Комисија је објавила и Измене конкурсне документације у складу са датим 

одговорима,као и Обавештење о продужењу рока до 15.02.2019 до 12,00 часова 

 

 

Комисија за јавне набавке 


