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На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ у поступку ЈН 

складу са чланом 20. и чланом 63. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 

68/15), КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр.

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА , ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ

у отвореном 

Капитално одржавање отворених сп

1.Питање 

Поштовани, 

У конкурсној документацији за све три партије

следећих рефлектора: Металхалогени рефлектор 

одговарајући комплет са сијалицом 

Сматрамо да овај захтев није у 

животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

следеће:  Наручилац је дужан да набавља добра, услуге и радове који не загађују, односно 

који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење 

потрошње енергије - енергетску ефикасност и да када је то оправдано као елемент 

критеријума економски најповољније понуде одреди еколошке предности предмета јавне 

набавке, енергетску ефикасност, односно укупне трошкове животног циклуса предмета 

јавне набавке.Напомињемо да 

Наручилац прописао гарантни рок у трајању од две године, неће моћи да се набаве ни  

резервни делови, како би се одрађен посао квалитет

С тим у вези, овако постављен услов се може изменити тако што ће се за предметне радове 

предвидети ЛЕД расвета, која представља енергетски еф

постиже велика енергетска уштеда и смањење загађења животне средине

измените конкурсну документацију у овом делу. 

 

Одговор: Светиљке са метал халогеним сијалицама су енергетски ефикасне. Сијалица 

400W даје светлосни Flux од 25000

захтевима из конкурсне документације.
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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

 

                                                                                                                    

                                                                         

 

На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ у поступку ЈН ОП бр. 404-95-11/19-IV 

складу са чланом 20. и чланом 63. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 

68/15), КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр.404-95

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА , ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ

бр. 404-95-11-1/19- IV 

отвореном поступку јавне  набавке бр. 404-95/19- IV

Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката

и за све три партије, у техничкој делу предвиђена је уградња 

следећих рефлектора: Металхалогени рефлектор RT, 400W Minel Schreder 

одговарајући комплет са сијалицом MH 400W 

није у складу са Законом о јавним набавкама, Начело заштите 

животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности (Члан 13.

Наручилац је дужан да набавља добра, услуге и радове који не загађују, односно 

који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење 

енергетску ефикасност и да када је то оправдано као елемент 

ономски најповољније понуде одреди еколошке предности предмета јавне 

набавке, енергетску ефикасност, односно укупне трошкове животног циклуса предмета 

Напомињемо да се ове сијалице више не производе, а имајући у виду да је 

Наручилац прописао гарантни рок у трајању од две године, неће моћи да се набаве ни  

и се одрађен посао квалитетно одржавао. 

у вези, овако постављен услов се може изменити тако што ће се за предметне радове 

, која представља енергетски ефикасно осветљење, којим 

постиже велика енергетска уштеда и смањење загађења животне средине

измените конкурсну документацију у овом делу.  

Светиљке са метал халогеним сијалицама су енергетски ефикасне. Сијалица 

од 25000 lm што је преко 60lm/W. Наручилац остаје при 

из конкурсне документације. 

  KOМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

БР.РЕШЕЊА

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

07; 22400 РУМА 

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

                                               ISO 9001:2015 

На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

 од 14.10.2019.г., а у 

складу са чланом 20. и чланом 63. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 

95-5/19-IV доставља: 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА , ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ 

IV 

ортских и рекреационих објеката по партијама  

предвиђена је уградња 

RT, 400W Minel Schreder или 

Законом о јавним набавкама, Начело заштите 

Члан 13.), који прописује 

Наручилац је дужан да набавља добра, услуге и радове који не загађују, односно 

који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење 

енергетску ефикасност и да када је то оправдано као елемент 

ономски најповољније понуде одреди еколошке предности предмета јавне 

набавке, енергетску ефикасност, односно укупне трошкове животног циклуса предмета 

се ове сијалице више не производе, а имајући у виду да је 

Наручилац прописао гарантни рок у трајању од две године, неће моћи да се набаве ни  

у вези, овако постављен услов се може изменити тако што ће се за предметне радове 

икасно осветљење, којим се 

постиже велика енергетска уштеда и смањење загађења животне средине, те молимо да 

Светиљке са метал халогеним сијалицама су енергетски ефикасне. Сијалица 

. Наручилац остаје при 

                   

KOМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

БР.РЕШЕЊА 404-95-5/19-IV 


