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ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОНУЂАЧИ СУ ПОСТАВИЛИ СЛЕДЕЋА ПИТАЊА:
1. Poštovani,
U tekstu obrasca ponude piše:
poz. 9

Nabavka i isporuka metal halogenih sijalica,kompatibilna sa natrijumovim
prigušnicama,snage 250W (3A),za nom. napon 230V do 240 V,grlo E40,
cevastog(tubastog) oblika
poz.10 Nabavka i isporuka metal halogenih sijalica,kompatibilna sa natrijumovim
prigušnicama,snage 400W (4,5A),za nom. napon 230V do 240 V,grlo E40,
cevastog(tubastog) oblika
a u tekstu POSEBNE KARAKTERISTIKE SIJALICA – deo koji se odnosi na radni položaj
sijalice-piše:
poz. 9 horizontalni i vertikalni – sijalice koje rade u horizontalnom položaju su
cevastog(tubastog) oblika
- sijalice koje rade u vertikalnom položaju su elipsoidnog
oblika i mogu biti bistre i mat
poz.10 horizontalni i vertikalni - sijalice koje rade u horizontalnom položaju su
cevastog(tubastog) oblika
- sijalice koje rade u vertikalnom položaju su elipsoidnog oblika i
mogu biti bistre i mat
Pitanje: Po kom opisu treba ponuditi sijalice ?
Većina firmi je spojila novogodišnje praznike i prvi radni dan je 14.01.2019.g. pa Vas molimo
da produžite srazmerno tome rok za predaju ponuda.

Одговор на постављено питање: У делу посебне карактеристике сијалица су
прецизно и недвосмислено дате карактеристике за све типове тражених сијалица.
Понуду треба дати у складу са тим.
ЈКП ,,Тимок-одржавање‘‘ Зајечар као једну од примарних делатности има одржавање
јавне расвете у граду Зајечару па са тим у вези електро материјал нам је преко
потребан како не би дошло до застоја у пословању, тако да нисмо у могућности да
одлажемо рок за подношење понуда без оправданих разлога. Уз дужно поштовање, али
ви сте први који нам траже одлагање рока за подношење понуда због новогодишњих
празника. Према Закону о државним и другим празницима нерадни дани су 1. и 2.
јануар као и 7. јануар, а ми смо позив за подношење понуда на порталу јавних набавки
објавили 8. јануара, након свих нерадних државних и верских празника у јануару, тако
да немамо оправдан разлог да пролонгирамо рок за подношење понуда.
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