
Предшколска установа 

„БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА 

Број: 404-176-8/2018-05 

21. мај 2018. године   

 

На основу чл. 63 ст. 5 Закона о јавним набавкама, а све у складу са чл. 20 истог закона 

("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Предшколска установа 

„Бошко Буха“ Инђија, ул. Душана Јерковића 17а,  (у даљем тексту: Наручилац) дана 

21.05.2018. године ,  упућује   

 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

У поступку јавне набавке ЈНМВ 9/2018 

За јавну набавку радова – Адаптација објеката Сунце и Невен 

 

Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке упутио је дана 17. маја 

текуће године путем е-маила Захтев за појашњење конкурсне документације са 

следећим питањима: 

Питање: 

У обрасцу понуде односно предмеру електро радова Вртића у Крчедину: 

СВЈЕТИЛЈКЕ 

1.       Тражите испоруку, уграднју и повезиванје ЛЕД уградне свјетилјке – 

Панела у кућишту од алуминијума, 45W, 230V, 50Hz, 3600lm, 600x600x12mm, 4500k, IP 65. 

Питанје гласи: 

Да ли треба понудити свјетилјку степена заштите IP 65, зато што је нема на тржишту и знатно је 

скуплја од свјетилјке са манјом 

Заштитом (сматрамо да за овакав тип објекта доволјна свјетилјка са заштитом IP 20) 

  

2.       Traжите испоруку, уграднју и повезиванје ЛЕД надградне или уградне свјетилјке, 22W , 

230V, 50Hz, 2200lm, Fi 175 mm, 4000k, IP 65. 

        Питанје гласи: 

Да ли треба понудити свјетилјку степена заштите IP 65, зато што је нема на тржишту и знатно је 

скуплја од свјетилјке са манјом 

Заштитом (сматрамо да за овакав тип објекта доволјна свјетилјка са заштитом IP 20) 

  

3.       Тражите испоруку, уграднју и повезиванје ЛЕД надградне свјетилјке 60W, 230V, 50 Hz, 

5400lm, 1200x86x70mm, 4500k, IP65. 

Да ли треба понудити свјетилјку степена заштите IP 65, зато што је нема на тржишту и знатно је 

скуплја од свјетилјке са манјом 

Заштитом (сматрамо да за овакав тип објекта доволјна свјетилјка са заштитом IP 20) 

 

Одговор:  

Поштовани, потребне су нам сијалице са већим степеном заштите „IP 65“ због велике 

влаге и присуства воде. 

 

 

II Рок за подношење понуда СЕ НЕ ПРОДУЖАВА, у складу са чланом 63. став 5. 

Закона о јавним набавкама.  

 



Рок за подношење понуда је 23.05.2018. године до 10:00 часова . 

 

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана  

23.05.2018. године у 10:30 часова, на адреси Наручиоца: ул. Душана Јерковића бр. 17а, 

Инђија.  

 

 

III  Контакт особа: Гргуревић Новица, e-mail: grgurevicnovica@yahoo.com. 

 

IV  Ово појашњење чини саставни део конурсне документације!      

mailto:grgurevicnovica@yahoo.com

