СВИМ ПОНУЂАЧИМА
у поступку јавне набавке мале вредности број 09
Предмет: Одговор Комисије за јавну набавку мале вредности број 09 на Захтев за додатним
информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде.
Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем
понуде за јавну набавку, број 09, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо вам одговор.
Питање 1:
Postovani, upotreba zivinih sijalica je zakonom zabranjena, tako da su u prekrsaju i prodavci i narucioci
(korisnici), obrazlozenje u prillgu:
1. MASTER SON-H 110W zamena za zivu 125w direktnaNatrijumova sijalica visokog pritiska 110W, za
montažu u grlo E27, napona 220V-240V. Sijalica je elipsastog oblika. Svetlosni fluks nakon 16.000 sati
treba da bude minimalno 92% nominalne vrednosti, a broj sijalica u funkciji minimalno 78%. Sijalica
treba da ima prosečan životni vek od 28.000 sati. Sijalica treba da ima prosečan životni vek 28.000 sati.
Potrebno je da sijalica ima što veći sv. Fluks (>=9.600 lm) i što kraće vreme ponovnog propaljivanja.
Postovani,
u skladu sa dole navedenim pravilnikom podsecamo Vas da prilikom nabavke u ovoj godini vodite
racuna da ne narucujute zivine sijalice jer su iste izbacene iz upotrebe dole navedim pravilnikom.U
skladu sa tim saljemo Vam i opise za moguca resenja.
Pravilnikom “o listi električnih i elektronskih proizvoda, merama zabrane i ograničenja korišćenja
električne i elektronske opreme koja sadrži opasne materije, načinu i postupku upravljanja otpadom
od električnih i elektronskih proizvoda” , objavljenom u Sl. glasniku br. 99/2010, počevši od 13.04.2015
nije više dozvoljeno stavljati na tržište sijalice sa živom pod visokim pritiskom u Republici Srbiji.
Одговор 1:
Након указивања на недостатке и неправилности конкурсне документације Комисија доноси
одлуку да измени конкурсну документацију и то:
у делу ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА и у делу ОПИС
ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБАРА бришу се ставке 66, 67 и 68 све остале ставке помериће се за 3 места
нагоре.
Комисија ће продужити рок за достављање понуда, Измене и допуне конкурсне документације
можете наћи на сајту Факултета и Порталу јавних набавки
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