
ПОЛИТЕХНИКА - школа за нове технологије 

Аутопут 18 

11080 Београд 

Број: 06-441 

Датум: 11.05.2018.  године 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са 
припремањем понуде  
 
 
 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо одговор на захтев за 
додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде у  поступку јавне 
набавке мале вредности добара – лед светиљке, за потребе Политехнике – школe за нове 
технологије из Београда, ЈН бр. 1.1.2/18.  
 

 

ПИТАЊЕ 1:  

 

Везано за предметну јавну набавку молимо  вас да нам детаљније опишете тражена добра 
или да напишете тип светиљке који желите са назнаком или одговарајући 

 

ЛЕД сијалица E-27, 11W, боја светла, колико лумена 

 

ЛЕД надградна светиљка 36W 120cm који степен заштите, који дифузор. 

 

ОДГОВОР 1:  

 

LED сијалица Е-27 11W 

Снага у W: 11 
Тип грла: E-27 
Очекивани животни век: 20.000 часова 
Боја светла: Бела 
Температура светла: 6000-6400К 

Светлосни флукс: 950-1055lm 

 

ЛЕД надградна светиљка 36W 120cm  - Нема потребе за степеном заштите. 

 

LED надградна светиљка 36W 120цм 

Тип ЛЕД: SMD 
Снага у W: 36 
Дужина светиљке: 120 цм 
Очекивани животни век: 20.000 часова 
Боја светла: Бела 
Температура светла: 6000-6400К 

Светлосни флукс: 2900-3200lm 

 



  

ПИТАЊЕ 2:  

 

Да ли ставка 2. може да се понуди LED сијалица Е-27 12 W уместо LED сијалица Е-27 11 W. 

 

ОДГОВОР 2:  

 

Не. Понуђач је дужан да понуди добро како је захтевано у Техничкој спецификацији. 

 

ПИТАЊЕ 3:  

 

Молим Вас да нам одговорите на питање које је везано за артикал под редним бројем 3  LED 
NADGRADNA SVETILJKA 36W 120cm 

 

  - Да ли се мисли на LED ПАНЕЛ за унутрашњу употребу  или је у питању водоотпорна 
светиљка са заштитом IP66    

   - Која боја светлости је у питању 

 

ОДГОВОР 3:  

 

LED ПАНЕЛ за унутрашњу употребу   

 

LED панел уградни 45W 600х600мм 

Тип ЛЕД: SMD 
Снага у W: 45 
Очекивани животни век: 20.000 часова 
Боја светла: Бела 
Температура светла: 6000-6400К 

Светлосни флукс: 3600-4600lm 

 

ПИТАЊЕ 4:  

 

Молимо Вас да прецизније дефинишете позицију број 3 –ЛЕД надградна свитиљка од 36W 
120cm, која се налази на страни 5 конкурсне документације, јер из наведеног није јасно да ли 
је потребно понудити панел од 36W или водонепропусну светиљку 36W. 

 

ОДГОВОР 4:  

 

LED надградна светиљка 36W 120цм 

Тип ЛЕД: SMD 
Снага у W: 36 
Дужина светиљке: 120 цм 
Очекивани животни век: 20.000 часова 
Боја светла: Бела 
Температура светла: 6000-6400К 
Светлосни флукс: 2900-3200lm 



  

 

Наручилац ће извршитит измену конкурсне документације. 

 

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са 
припремањем понуде биће објављен на Порталу јавних набавки и  интернет страници 
наручиоца. 

 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


