
 

 

                     
   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАРОДНА СКУПШТИНА 
   03 Број: 404-8/22-18-19                                                          
      21.11.2018. године 
          Б е о г р а д 
 
 
                На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 
68/15) доствљамо вам                

 
 

ОДГОВОР бр. 5 
на питања из писаног захтева  за појашњење у вези  са припремањем понуде за  набавку  добара 

– набавка потрошног материјала за одржавање објеката Народне скупштине Републике Србије 

.                                                                        ЈН бр.  22/18 

 
              

П и т а њ a: 
 

1. Ovim Vam šaljemo zahtev za pojašnjenje vezano za ispunjenje dodatne uslove i tehnički deo 

konkursne dokumentacije za javnu nabavku br. JN 22/18 - Nabavka potrošnog materijala za 

održavanje objekata Narodne Republike Srbije - Partija 2 - Elektromaterijal: 

 

1. Da li je prihvatljivo ponuditi LED sijalice manje ili veće potrošnje u W (vat) ukoliko ispunjavaju 

ostale tehničke karakteristike kao što su: nivo osvetljaja u Lm (lumen), grlo ili model. 

 

2. Da li je prihvatljivo ponuditi sijalice boje svetla 2700K (kelvin) umesto 3000K i obrnuto u odnosu 

na boju svetla koja je navedena u konkursnoj dokumentaciji, za modele sijalica: 3.01. ; 3.02. ; 3.03. ; 

3.04. ; 3.09. ; 7.02. ; 7.03. ; 7.04. ; 7.05. ; 7.09. ; 7.11. s obzirom da je u pitanju slična boja svetla i da 

se one razlikuju od proizvođača do proizvođača.   

 

3. Molimo za pojašnjenje razloga za zahtevanjem autorizacije - potvrde proizvođača da je ponuđač 

autorizovan za prodaju LED sijalica zahtevanih u konkursnoj dokumentaciji, s obzirom da se na taj 

način favorizuju pojedini ponuđači?  

 
 

2. Molimo za pojašnjenje koje modele LED sijalica smatrate odgovarajućim, odnosno ekvivalentnim 

sa traženim modelima pod rednim brojevima 3.02. ; 7.02. ; 7.03. ; 7.04. u konkursnoj dokumentaciji? 

 

3. Molimo vas da nam kao potencijalnom ponudjacu za JN 22/18 Nabavka potrošnog 
materijala za odrzavanje objekata Narodne skupštine Srbije pojasnite sledece: 
 
Vezano za partiju 2 kao dodatni uslov trazena je autorizacija proizvodjaca ili distributera. 
Molimo vas da definisete na koje stavke se odnosi autorizacija posto postoji mnogo 
razilicitih proizvodjaca te ne bi bilo primereno da trazite autorizaciju za svaku stavku a iz 
predhodno postavljenih pitanja to nije moguce zakljuciti. 
 



 

 

4.  U tenderskoj dokumentaciji koju ste objavili na Portalu javnih nabavki, u partiji 2, naišli smo na određene 
nejasnoće, molimo Vas da nam odgovorite na pitanja: 
 

1. Stavka pod rednim brojem 6.03. BRITE SPOT ES 50, 35W, за грло GX10, ovaj tip sijalice je povučen iz 
proizvodnje, i samim tim nedostupna na tržištu. 

2. Stavka pod rednim brojem 14.05. Predspojna naprava tip "PROMONT”, "SYLVANIA", molimo Vas da 
jasnije definišete ovu stavku da bismo ponudili odgovarajući proizvod. 

3. Stavke pod rednim brojevima 16.01, 16.02. i 16.03., Bakelitne redne kleme, pošto proizvođači kod 
nas proizvode kleme od poliamida, koji je kvalitetniji od bakelita, da li je prihvatljivo ponuditi 
poliamidne redne kleme? 
 

 
 

О д г о в о р и: 
 
 

1. Одговори на питање број 1: 

1.1.  Понуда је прихватљива уколико је осветљај задовољен и само ако је у складу са прописаном 
потрошњом електричне енергије која је наведена у тендерској документацији. Неће бити прихваћене 
сијалице које су енергетски неефикасније од тражених модела. 

1.2. Топлота светла мора бити према наведеним вредностима у захтеву, у конкурсној документацији. 

 1.3. Понуђач је у обавези да достави ауторизацију за тражене моделе. На тај начин наручилац опреме 
обезбеђује да гаранцију за купљена добра не пружи само испоручилац опреме већ да кроз ауторизацију 
то гарантује и сам произвођач. Овим се осигурава да је понуђена опрема задовољавајућег квалитета и 
од провереног добављача. 

 
2.  ЛЕД сијалице које испуњавају тражене карактеристике дате у техничкој спецификацији у конкурсној 
документацији сматраће се као одговарајуће. 
 
 
3. Потребно је доставити ауторизацију произвођача за следеће ставке: 
 
3.01,   3.02,   3.03,   3.04,   3.09,   7.02,  7.03,  7.04,   7.05,   7.09,   7.11 

 

3.0.1.  LED Sveća 5W/830 E14 470lm , “General electric”, “Tungsram” ili одговарајуће 

3.02. LED SIJALICA MODEL BRIGHT STIK 16W/830 1521lm E27 1/15 “General electric”, “Tungsram” ili одговарајуће 

3.03. LED GLS RT 5W/827 GLOBE G80 E27 640lm,”Sylvania”, “General electric”,“Tungsram” ili одговарајуће 

3.04. LED GLS RT 7,5W/827 GLOBE G120 E27 1000lm ,”Sylvania”, “General electric”,“Tungsram” ili одговарајуће 

3.09. LED GU10 6W/830 38° 405lm “Inesa”,”Sylvania” ili одговарајуће 

7.02. LED SIJALICA MODEL BRIGHT STIK 15W/830 1521lm E27 1/15 “General electric”, “Tungsram” ili одговарајуће 

7.03. LED SIJALICA MODEL BRIGHT STIK 12W/830 1055lm E27 1/15 “General electric”, “Tungsram” ili одговарајуће 

7.04. LED SIJALICA MODEL BRIGHT STIK 7W/830 550lm E14 1/15 “General electric”, “Tungsram” ili одговарајуће 

7.05. LED 7W /830 /100-240V  “General electric”, “Tungsram” ili одговарајуће 

7.09. LED Mercury 35W /730 A+E27" General electric”, “Tungsram” ili одговарајуће 

7.11. LED Kugla 5,5W 2700K" General electric”, “Tungsram” ili одговарајуће 

 

Одговор на ово питање је већдетаљно објашњено у Одговру број 4, који је објављен на сајту Народне 

скупштине и Порталу јавних набавки дана 16.11.2018. године. 

 



 

 

 

 4. Одговор  на питање број 4: 

 

4.1.  Потребно је понудити производ који одговара техничким карактеристикама наведеним у тендерској 

документацији. Проверено је да се  на тржишту могу још увек наћи сијалице са овим карактеристикама 

и поред тога што се више не производе. 

 

4.2. Предспојна справа (уређај) треба да је за сијалицу MH/NA од 70W и са изведеном водотесном 

заштитом у класи IP65. На уређају мора да постоји фабрички монтиран кабл за прикључење 

предспојног уређаја на постојећу светиљку. 

 
4.3. Полиамидне редне клеме су технички прихватљиве. 

  
 
 
 
 Напомена: 

Одговор је објављен на Порталу  јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

Одговор  на питањe и појашњење имају карактер саставног дела конкурсне документације 

 

 

                                                                                            КОМИСИЈА   ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

                                                                                                                      

 


