У благовременом року, лице које је преузело конкурсну документацију за ЈН 40/19
Изградња јавног осветљења за сеоске месне заједнице, поставило је следеће питањe:

ПИТАЊЕ БР. 1:
1. У предмеру радова нигде није наведен податак о ожичењу светиљке (тип и пресек
кабла, дужина кабла и сл.). Молим појасните и дефинишите.

ПИТАЊЕ БР. 2:
2. У позицијама предмера радова које се односе на ЛЕД светиљке наведено је
„испорука и монтажа ....“, затим у наредним позицијама наведено је „монтажа и
повезивање поменуте светиљке....“. Молим појасните, зар позиције у којима су дати
описи светиљки не треба да се односе само на њихову испоруку с обзиром да је
предвиђена посебна позиција за цену монтаже?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА НА ПИТАЊЕ бр. 1 И ПИТАЊЕ бр. 2:
Приликом монтаже на линију јавног осветљења светиљка мора бити ожичена што је
описано у позицији испорука и монтажа светиљке. Препорука је кабл ППY
3x1,5mm2.

ПИТАЊЕ БР. 3:

3. У предмеру радова за локацију „Јеленча терен за спорт“ наручилац је тражио
рефлектор снаге 150W навoдећи податак да осветљај ЛЕД модула треба да износи
минимум 1500 лумена. С обзиром на снагу рефлектора која се тражи осветљај ЛЕД
модула не може износити минимум 1500 лумена већ једино може износити
минимум 15000 лумена. Молим појасните и исправите документацију.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Дошло је до грешке, осветљај лед модула мора бити миниму 15000 лумена.
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

ПИТАЊЕ БР. 4:

4. У предмеру радова за локацију „Орид ул.Главна“ тражена је соларна светиљка.
Нигде у опису светиљке није наведен панел и акумулатор за исту светиљку.
Соларна светиљка, панел и акумулатор представљају једну целину неопходну да би
тражена светиљка могла да ради. Молим појасните и дефинишите.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Акумулатор се налази у телу рефлектора, а панел је снаге за осмосатно радно време.

ПИТАЊЕ БР. 5:

5. У предмеру радова за локацију „Криваја ул.Пајковачка 1“ предвиђена је испорука
ЛЕД светиљки у количини од 10 комада, а у позицији монтаже само 3 комада.
Потребно је појашњење и корекција предмера.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Дошло је до грешке, у позицији монтаже извршићемо исправку конкурсне
документације за 10 светиљки.

ПИТАЊЕ БР.6:

6. На питање неког од потенцијалних понуђача везано за достављање документације
на страном језику наручилац је остао при свом захтеву да записници као саставни
део понуде морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског
тумача. С обзиром да су тест репорти са испитивања обимног садржаја и имају и до
100 страна за сваку светиљку појединачно, да ли се исти могу доставити на
енглеском језику као светски признатом језику? Или да наручилац барем дозволи да
се тест репорти доставе на енглеском језику уз оверен превод првих страна где се
виде подаци о светиљци, ИП заштити и слично.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Наручилац је у обрасцу 5 у тачки 5.2 која се односи на језик, одредио да се понуда
и остала документација која се односи на понуду морају бити састављени на
српском језику. С тим у вези наручилац је предвидео конкурсном документацијом
да записници као саставни део понуде морају бити преведени на српски језик од
стране овлашћеног судског тумача. Понуда мора бити достављена на српском како
би се понуђач уверио да су понуђене светиљке одговарајући карактеристика које је
понуђач тражио.

