
 

 

                                                                                                                                           

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

Одсек за финансије и привреду 

Комисија за јавну набавку у отвореном поступку 

Број: IV 04-404-27/2017 

Датум: 10.11.2017. год. 

НОВИ БЕЧЕЈ 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори у вези са припремањем понуда за јавну набавку радова на изградњи 

                     јавне уличне расвете у источној радној зони у Новом Бечеју, ЈН број IV 04-404-27/2017 

 

Комисија Наручиоца образована за спровођење отвореног поступка јавне набавке радова на 

изградњи јавне уличне расвете у источној радној зони у Новом Бечеју, ЈН број IV 04-404-27/2017, је 

дана 07.11.2017. године примила захтев потенцијалног понуђача за додатним информацијама или 

појашњењима предметне Конкурсне документације - питањима, те у складу са чланом 63. став 3. 

Закона о јавним набавкама, и даје одговоре на постављена питања: 

 

Питање бр. 1 : 
„ Поштовани,  

Молимо Вас да нам одговорите на следећа питања: 

 

1. На страни 7/64 и 47/64 за орман јавног осветљења нема довољно података-једнополне шеме да би 

се направила тачна понуда. 

 

Радови и материјал  на изградњи јавне уличне расвете 

I  ФАЗА 

Страна 7/64 

11. 
Испорука и монтажа разводног ормана јавног осветљења, одговарајућих димензија, 

предвиђен за спољну монтажу. Орман се испоручује компет опремљен и шемиран. kom 1 

 

Страна 47/64 

11. 
Испорука и монтажа разводног ормана јавног осветљења, одговарајућих димензија, 

предвиђен за спољну монтажу. Орман се испоручује компет опремљен и шемиран. kom 1 

Молимо да допуните опис предвиђеног разводног ормана. 

 

Одговор:  

Увидом у Конкурсну документацију, Комисија Наручиоца је констатовала да на стр. 7/64 (Предмер 

радова) и 47/64 (Образац понуде и структуре цене) стоји како је напред наведено, те Комисија 

констатује да су тачни наводи заинтересованог потенцијалног понуђача, тј. да је у овом делу 

Конкурсне документације Наручилац техничком грешком пропустио да да ближи опис разводног 

ормана, те ће сходно одредбама чл. 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац у том смислу и извршити допуну наведене позиције 

Предмера радова, тако што ће се после наведеног описа позиције на странама 7/64 (Предмер радова) 

и 47/64 (Образац понуде и структуре цене), додати и следећи опис разводног ормана јавног 

осветљења: 

 

„Разводни орман јавне расвете 

Испорука, монтажа и повезивање полиестерског Разводног ормана јавне расвете (RОЈR) минималних 

димензија 500x750x320. Кућиште ормана је израђено техником пресовања, од полиестера ојачаног 



стакленим влакнима, обојено  сивом  бојом  према RAL  7032, има широк опсег радних температура, 

високу отпорност на механичке ударце IK 10 и задовољавају захтеве за потпуну изолацију. 

Орман се испоручује са заштитним кровом на себи који спречава задржавање воде и снега. Врата се 

отварају до 120º и имају уграђену гуму за дихтовање. Ормани се постављају на високомонтажна 

полиестерска постоља, која се укопавају директно у земљу. Степен заштите ормана је IP65. Орман се 

закључава типском бравом. 

 

У орман се уграђује следећа опрема: 

 - Компактни прекидач 40A 400V са подесивом термомагнетном и прекострујном заштитом  1 kom 

 - Форел 1CO са сензором   1 kom 

 - Гребенасти прекидач  R-0-A 1P 16A за монтажу на дин шину   1 kom 

 - Аутоматски осигурач  3P 16A   2 kom 

 - Контактор  16A 3P 2 kom 

 - Редне клеме  6-35 mm²   15 kom 

 - Cu Сабирнице за  PE i N    

 - Остали ситан неспецифицирани материјал (уводнице, каналице, папућице, клеме, шрафови, 

матице...) 

Орман се испоручује у комплету са постољем предвиђеним за монтажу на у земљу. 

Ормани су слични типу Thalassa PLA произвођача Schneider electric или одговарајући“. 

 

 

Питање бр. 2 : 
2.  На страни 19/64 за испуњење додатних услова у погледу техничког капацитета захтева се: 1 

(једна) грађевинска машина-мини багер за ископ, а као доказ захтева се копија важеће саобраћајне 

или очитана важећа саобраћајна дозвола.  

Питање: Уколико је мини багер гусеничар и као такав не подлеже регистрацији тј. нема сaобраћајну 

дозволу, да ли је као доказ за испуњење овог услова, довољно доставити полису осигурања и 

Стручни налаз надлежне институције?“. 

 

Одговор:  

Уколико је мини багер гусеничар и као такав не подлеже регистрацији, Комисија Наручиоца ће као 

довољан доказ о испуњености овог дела услова за учешће у предметном поступку, уважити 

достављену полису осигурања и стручни налаз надележне институције. 

 

Наведена питања и одговоре у вези са припремањем понуда за јавну набавку радова на изградњи 

јавне уличне расвете у источној радној зони у Новом Бечеју, ЈН број IV 04-404-27/2017, Наручилац 

ће у року од три дана од дана пријема захтева, објавити на Порталу ЈН и интернет страници 

Наручиоца. 

 

  

 
                              КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

         образована решењем 

                            број  IV 04-404-27/2017 
 


