
        ГРАД ПИРОТ
Градска управа Пирот
Српских Владара број 82
Број: 404-117/2020
Датум: 29.10.2020.
             
ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЈН, РЕДНИ
БРОЈ 1.2.17/2020: ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА, ПРИМЕНОМ
МЕРА  И  ПОБОЉШАЊА  ЕНЕРГЕТСКЕ  ЕФИКАСНОСТИ  И  СМАЊЕЊА
ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПИРОТА

Дана  30.  09.2020.  и  01.10.2020.  потенцијални  понуђачи  су  поставили следећа
питања: 

На ово питање је већ одговорено дана 01.10.2020. године и Одговор гласи:
Дошло је до техничке грешке.
У табели у 2. колони Категорија пута/ тротоара, у реду 6. уместо М4/Р4 треба да 
стоји М4, у реду 7. уместо М4/Р3 треба да стоји М4 и у реду 8. уместо М3/Р3 
треба да стоји М3.
У реду 10. вредност ширине износи 3 метара и број коловозних трака 1. 

На ово питање је већ одговорено дана 01.10.2020. године и Одговор гласи:
Наручилац остаје при дефинисаном захтеву.
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На ово питање је већ одговорено дана 01.10.2020. године и Одговор гласи:
Наручилац прихвата могућност да се сертификати, фотометријски прорачуни и
остала техничка документација предају на енглеском језику, уз обавезу 
понуђача да на захтев наручиоца достави званични превод.

На ово питање је већ одговорено дана 01.10.2020. године и Одговор гласи:
Наручилац прихвата захтев и биће извршена измена КД.

На ово питање је већ одговорено дана 01.10.2020. године и Одговор гласи:
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У опису светиљки, посебно по категоријама пута и локацијама побројане су 
карактеристике светиљки које оне морају испуњавати.
За сваку понуђену светиљку, у зависности од места уградње, потребно је дати 
изјаву, којом произвођач гарантује да та светиљка испуњава услове за 
уградњу за дато место, као и да јасно назначи тип уређаја и његове основне 
карактеристике.

На ово питање је већ одговорено дана 01.10.2020. године и Одговор гласи:
Наручилац ће прихватити и LED светиљке у којима је заштита од преднапона 
до 10 kV остварена уградњом посебног уређаја за ту намену.

На ово питање је већ одговорено дана 01.10.2020. године и Одговор гласи:
Предметни рефлектори се инсталирају на дечијим игралиштима, за које 
Наручилац жели високе класе осветљења, те стога остаје при дефинисаном 
захтеву.

ПИТАЊЕ 8:  С обзиром да је рок нови рок за достављање понуде 6.10.2020, а да се
конкурсном докуметнацијом од  Понуђача тражи да достави банкарску гаранцију  за
озбиљност  понуде  у  износу  од  10%  од  вредности  понуде  са  роком  важења  од
најмање 30 дана дужим од рока важности понуде. С обзиром да је вредност понуде
велика и да је износ банкарске гаранције око 300.000 еур, а имајући у виду да се
налазимо  и  пост-  COVID периоду  и  да  су  банке  презатрпане  са  предметима,  а
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поједине банке и даље раде и режиму рада од куће, сматрамо да је нови рок за
подношење понуде кратак и да је потребно продужити рок за минимум 15 дана како
би  сви  понуђачи  имали  довољно  времена  за  добијање  средства  обезбеђења  од
банке.
ОДГОВОР 8: Рок за подношење понуда биће продужен. 

Комисија за предметну ЈН 
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