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Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 48/2019 
Број:404-48-954/2019-IIIı-29 
Датум: 12.11.2019. године 
        Л о з н и ц а 
 

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 
број 124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо: 

 
ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 

     Деловодни број: 404-48-954/2019-IIIı-29 
 
             Предмет:  Одговор на постављено питањe у вези јавне набавке број 48/2019 – 
Адаптација и реконструкција започетог ХГБ -хирушко гинеколошки блок и 
реконструкција постојећег хирушко гинеколошког блока -ПХГБ   
 
На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на 
питања  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца. 
 
ПИТАЊЕ: U odgovorima od 08.11.2019. na predlog za izmenu pozicije br 9 na strani 982/1034 odgovorili ste: 
Ukoliko proizvođač nema u svom asortimanu filter klase H12, ponuditi filter H11. Od proizvođača smo dobili 
informaciju da ne postoji filter klase H11, već E11, H13 i H 14.  Molimo Vas da izmenite dokumentaciju u ovom delu. 
 
ОДГОВОР: Uobičajeno je da se apsolutni filteri označavaju slovom H (hepa). 
I to su klase filtera H11, H12, H13 i H14. 
Neki od proizvođača filtere klase H11 i H12, označavaju i kao E11 i E12. 
Ponuđači mogu nuditi i E11 odnosno E12. 
 
ПИТАЊЕ: Na stani 1008/1034 navedeno je Svetiljka Philips tipa Core Line Recessed RC 134B LED27S/840 PSU 
W60L60 OC. A karakteristike koje ste naveli odgovoraju tipu Core Line Recessed RC 134B LED37S/840 PSU W60L60 OC. 
Molimo Vas da izmenite dokumentaciju u ovom delu I navedete tačan tip svetiljke.  
  

ОДГОВОР: U navedenoj poziciji svetiljka treba da je tipa Philips CoreLine Recessed RC134B LED27S/840 PSU 
W60L60 NOC. 
U prilogu specifikacijа za datu svetiljku  
 
 
На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – јавне набавке  2019. 
       

                                      
                                                        Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          
                                                        Слађана Томићевић                                                           

Достављено: 
- портал јавних набавки  
- сајт града Лознице 

  Svetiljka tip S2 
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4.3 Ugradna svetiljka izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu u amstrong 
plafon, za opšte osvetljenje unutrašnjih prostorija. Kućište svetiljke su od čelika, 
obojeno u belu boju. Optika svetiljke širokosnopna, napravljena od polikarbonata sa 
linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Ugao isijavanja svetlosti 93 stepeni. 
Predviđena za česta uključivanja. Stepen mehaničke zaštite je IP20. Otpornost na 
udar je IK02, strujna klasa I.Svetiljka je opremljena sa električnom predspojnom 
spravom. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 
4000K, indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Svetiljka ima push-in konektor 
za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, SDCM (0.38; 0.38) 
manji od 3. Efikasnost min 100lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema je 2700lm. 
Ukupna snaga sistema je maksimalno 27W. Koeficijent snage minimum 0,9. Vreme 
za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je vreme 
dok padne na 80% 30.000 sati, a vreme dok padne na 70% 50.000 sati. 
Maksimalno jedan posto drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati. Temperaturni 
opseg rada svetiljki je od +10 do +40 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od 2,9 
kg. Dimenzije svetiljke su 597 x 597 mm, visina maksimalno 41 mm. Svetiljka treba 
da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima 
ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe 
za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama 
o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj 
opremi.  
Svetiljka je ekvivalentna tipu Philips CoreLine Recessed RC134B LED27S/840 PSU 
W60L60 NOC 

 


