
Јавно предузеће за уређивање
грађевинског земљишта

″Краљево″
Ул. Хајдук Вељкова бр. 61                        www.direkcijakv.net         
36 000 Краљево                                         office@direkcijakv.net

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 
РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), дајемо додатне информације и 
појашњења у  вези са  припремањем понуде за јавну набавку – Нaбaвкa LED 
свeтиљки и систeмa зa нaдзoр и упрaвљaњe зa уличнo oсвeтљeњe Грaдa 
Крaљeвa , (ЈН  бр. 1.1.11) по позиву за подношење понуда објављеном на 
Порталу јавних набавки од 06.12.2016. године:

Поштовани,
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15 и 68/2015) у даљем тексту ЗЈН, обраћамо Вам се са захтевом за 
додатним информацијама и објашњењима у вези конкурсне документације и 
припреме понуде по јавној набавци број ЈН 1.1.11. „Набавка лед светиљки и 
система за надзор и управљање за улично осветљење Града Краљева“.
· Акроним SCADA је уобичајен у домену даљинског очитавања, управљања и 
надзора објеката високог и средње напона (нпр. трафо-станица). Обзиром да 
се у предметној јавној набавци, узевши у обзир садржај техничких захтева, 
ради ипак о ниском напону, и управљању мерним уређајима (мрежним 
анализаторима/бројилима) и преко њих потрошњом светиљки, прикладно би 
било да се за референце понуђача, као еквивалент, призна и искуство у 
интеграцији и импламентацији система на пољу даљинског очитавања, 
управљања и надзора мерних места (мерних анализатора или бројила) и 
потрошњом електричне енергије, јер се управо о томе и ради у предметној 
набавци.
· Молимо Вас за појашњење да ли је за Наручиоца као референца понуђача 
прихвтљиво искуство у интеграцији и имплементацији система даљинског 
очитавања, управљања потрошњом и надзора мерних места са мрежним 
анализаторима и бројилима, на минимум 300 локација?

У очекивању одговора, срдачан поздрав.

Одговор:

Наручилац ће прихватити и искуство у интеграцији и имплементацији система 
даљинског очитавања, управљања и надзора мерних места са мрежним 
анализаторима и бројилима. Наручилац ће у складу са наведеним изменити 
конкурсну документацију.

              КОМИСИЈА
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Крaљeвa , (ЈН  бр. 1.1.11) по позиву за подношење понуда објављеном на 
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Питање 1.
42. страна, 1. пасус: „Софтверска апликација за ову ЈН мора бити 
развијена на светски признатој платформи за развој SCADA система који
мора бити проширива и није везана искључиво за једног произвођача 
електро опреме.“

Које су светски признате платформе за развој SCADA система?

Одговор:
GE iFix, Schneider Electric Telemetry & Remote SCADA Solution, Schneider 
Electric Wonderware, Siemens WinCC и слично.

Питање 2.
42. страна, 9. пасус: „ SCADA платформа мора имати могућност писања 
специфичних програмских скрипти у .NЕТ (попут basica) које би се 
извршавале у оквиру апликације.“
Да ли је ово искључујуће? Зашто само  .NET и шта је значење :“(попут 
basica)“?

Одговор:
SCADA платформа мора имати могућност писања специфичних програмских 
скрипти које би се извршавале у апликацији.  Наручилац ће изменити 
конкурсну документацију.

Питање 3.
43. страна, тачка c), 3. пасус наведено: „Такође комуникациони модул 
мора да има  могућност да прими команде директно од овлашћеног лица 
са списка овлашћених лица (бројева) у контролеру који се задају из 
центра.“
Да ли то значи да је предвиђено управљање контролерима SMS 
порукама?

Одговор:
Наведени захтев ће да се избрише. Наручилац ће изменити конкурсну 
документацију.

Питање 4.
Ко сноси трошкове набавке SIM картица, њиховог месечног одржавања 
као и одржавања VPN мреже?
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Одговор:
Наручилац склапа уговор са оператером.

Питање 5.
Која је структура, тј. број извода по разводном орману којима се 
управља?

Одговор:
Зависи од броја огранака који се напајају из ормара. Највише је ормара са три
излаза, 10 комада је са 5 излаза, 10 комада је са6 излаза и један са 10 излаза.

                                                               КОМИСИЈА
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Поштовани,
Молимо за додатне информације и појашњење на конкурсне документације 
ЈН број 1.1.11 '' Набавка LED светиљки и система за надзор и управљање за 
улично осветљење града Краљева ''

1. За  испоруку  и  уградњу  9.200  светиљки,  280  електроормана  и  SCADA
система,  предвиђени рок извршења од  90  дана није реалан.  Произвођачи
опреме немају залиха, па ће производња кренут тек уз потпис уговора. Стога
вас молимо, да се рок извршења продужи на реалних 180 дана.  Исто вас
молимо за термински план набавке по оквирном споразуму, како би понуђач
био у могућности, да планира своје ресурсе за овај  обим уговора.
Одговор: Наручилац је предвидео испоруку и уградњу 9.200 светиљки, 280
електро ормана и SCADA система у периоду од 2 године, а не у току 90 дана.
Будући добављач испоручиваће светиљке и електро ормане сукцесивно, по
захтеву Наручиоца, а на основу уговора закључених током периода важења
оквирног споразума. Имајући то у виду, сматрамо рок извршења од 90 дана
примереним.

2.  Молимо да за стране понуђаче са територије ЕУ омогући те економски 
прихватљиве и недискриминационе услове на начин, да се цена може 
изразити и у ЕУР са плаћањем динарске против вредности у РСД посредњем 
курсу НБС на дан плаћања.
Одговор: Захтев се не прихвата. На предложени начин довели би се домаћи 
понуђачи у неравноправан положај са иностраним. 
3. Молимо наручиоца да  пројекат електроормана и микролокацију постојећих 
и предвиђених ормана. Такође да се да се предложи број ормана по 
различитим типовима: ормани који се постављају уз трафостанице и ормани 
на стубу, јер је њихов облик и обим електричне опреме потпуно различит, па 
самим тим и њихова цена.
Одговор: Наручилац није у могућности да достави пројекат електро ормана и 
микро локација нити сматра да је исти неопходан за припремање понуде у 
овом поступку јавне набавке. Сва заинтересована лица имају могућност 
обиласка локације где могу сами да дођу до тих информација.

4. Молимо наручиоца дали су потребне било какве сагласности власника 
парцела где се лоцирају нови електроормани. На чији трошак се се 
прибављају сагласности ако су потребне?
Одговор: Наведено није у опису посла будућег добављача тако да и не може 
да буде његов трошак.
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5.  Молимо наручиоца да приложи техничке цртеже лира.
Одговор: Наручилац ће допунити конкурсну документацију техничким 
цртежима лира.

6. Молимо наручиоца да објасни начин идентифицирати укупну инсталирану
снагу свих понуђених светиљки.
Молимо да се предложи начин мерења прикључене снаге светииљки.
Молимо  да  се  објасни  који  податак  светиљки  ће  се  употребити  за
израчунавање  укупне  инсталисане  снаге:  снага  светлосног  извора(LED
модула) или снага комплетне светиљке заједно са губитцима у драјверу.
Одговор: За оцењивање укупне инсталисане снаге целог система користиће
се податак укупне инсталистане снаге светиљке са свим губицима у драјверу.
Просто  ће  се  по  типовима  светиљки  понуђених  за  одређене  профиле
помножити укупна инсталисана снага са свим губицима са бројем светиљки по
том типу. Тако ће се урадити за све понуђене типове, након чега ће се сабрати
добијена  инсталисана  снага  по  свим  типовима.  Тако  добијен  резултат
представља укупну инсталисану снагу свих понуђених светиљки.

7. Као додати услов за учешће у поступку јавне набавке тражи се испорука 
добара – светиљки за јавну расвету LED технологијом. Обзиром на садржај 
тендерске документације испорука и уградња, молим за појашњење зашто се 
за референцу тржи само испорука добара?
Одговор: Укључивањем и референце у погледу уградње светиљки имало би
негативан  утицај  на  конкуренцију  у  поступку.  С  друге  стране  у  питању  је
пратећа услуга са становишта овог поступка јавне набавке и исту не сматрамо
опредељујућом  када  је  у  питању  капацитет  потенцијалног  понуђача  да
реализује овај посао.

              КОМИСИЈА
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Питање 1.
На  појединим  странама  31  (члан  4),  32  (члан  9),  страна  41  спомиње  се
монтажа  светиљки  и  лира   а  целокупна  конкурсна  документација
припремљена је као набавка добара, потребно је дефинисати да ли ова јавна
набавка обухвата и предметну монтажу као и где се то може специфицирати у
понуди.
Одговор:
У  питању  jeнабавка  добара  која  подразумева  пратеће  услуге  испоруке  и
монтаже у смислу члана 4. Закона о јавним набавкама. Понуђач нема обавезу
нигде посебно да специфицира пратеће услуге у понуди.

Питање 2.
Можете ли да дефинишете каква веза и комуникација је планирана између
мерно – управљачких ормана? Да ли је то бежична веза (GSM) или постоје
провучени  оптички  или  неки  други  каблови  на  деоници  која  обухвата  све
ормане предвиђене овом јавном набавком?
Одговор:
Комуникација са мерно-управљачким орманима је GSM/GPRS(3G).

Питање3.
У конкурсној  документацији,  на  странама 8,  30  и  34  утврђујете  да је  Град
Краљево  наручилац, а не насловно Јавно предузеће.Потребно је дефинисати
тачан назив наручиоца ради доставе адекватне понуде. Везано за томолимо
Вас да појасните да ли се у периоду реализације предметне јавне набавке
очекује гашење насловног ЈП и преузимање његових надлежности, права и
обавеза од стране оснивача Града Краљева?Да ли постоји могућност да ће то
утицати на предметну јавну набавку.
Одговор:
Овај поступак јавне набавке спроводи се од стране више наручилаца где ЈП
за  уређивање  грађевинског  земљишта  ''Краљево''  спроводи  поступак  јавне
набавке, док оквирни споразум и уговоре закључује Град Краљево. На страни
8  је  прописана  обавеза  достављања  гаранције  за  добро  извршење  посла
граду  Краљеву,  што  је  логична  последица  чињенице  да  Град  Краљево
закључује  оквирни  споразум  и  појединачне  уговоре  (страна  30  и
34).Наручилац нема сазнања у погледу даљих промена сопственог статуса
нити иста очекује у скоријој будућности. 

Питање 4.
Потребно је да нам појасните да ли је предмет набавке испорука добара и или
и услуге које прате комплетно пуштање у рад система.
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Одговор:
У  питању  je  набавка  добара  која  подразумева  пратеће  услуге  испоруке  и
монтаже у смислу члана 4. Закона о јавним набавкама.

Питање 5.
С  обзиром  да  се  новим  системом  задржавајупостојећи  струјни  кругови
напајања  осветљења  који  су  прилагођени  постојећим  електро  орманим,
потребно је дефинисати како превазићи проблем повећања дужина каблова
те да ли су исти, у том случају, предмет ове набавке.
Одговор:
Задржавају се постојећи кругови напајања осветљења. Будући добављач је у
обавези  да  испоручи  ормане  и  исте  стави  у  функцију  и  сноси  евентуалне
додатне трошкове који се јаве приликом монтаже. Наручилац неће добављачу
посебно признати трошкове материјала (каблови) и пратећих услуга.

Питање 6.
На  страни  11  конкурсне  документације,  један  од  критеријум  за  избор
најповољније понуде,  наводи се и степен уштеде енергије,  односно укупна
инсталисана  снага.  На  страни  32  кажете:“  Добављач  гарантује  потрошњу
енергије  приликом сваке испоруке  добара на основу обострано потписаног
уговора, у складу са овим оквирним споразумом...“.
Ову уштеду понуђач мора да испуни и да је гарантује. Да ли је у том случају
конкурсну  документацију  требало  припремити  у  складу  са  Законом  о
ефикасном  коришћењу  енергије  РС  и  Правилником  о  утврђивању  модела
уговора  о  енергетским  услугама  за  примену  мера  побољшања  енергетске
ефикасности када су корисници из јавног сектора?
Одговор:
Наведени прописи се у овом случају не примењују јер се не ради о уговарању
енергетских услуга у смислу члана 1. Правилника. Што се тиче одредбе из
члана  9.  Оквирног  споразума  (страна  32.),  Наручилац  ће  исту
преформулисати тако што ће се предвидети обавеза гарантовања и контроле
перформанси светиљки.

Питање 7.
Везано за додатни услов 7b. у делу где се траже референце за 300 локација
(мерно управљачких ормана) потребно је дефинисати да ли сте под термином
„локација“ мисли на један мерно управљачки орман или на један независан
објекат са једним или више мерно- управљачких ормана?
Одговор:
Сваки мерно-управљачки орман мора имати (бити опремљен) комуникацију са
надзорно  управљачким  центром.  Под  локацијом  се  подразумева  сваки
појединачни мерно-управљачки орман (комуникациони уређај). Обзиром да се
тражи  искуство  у  таквим  пословима  и  да  постоје  различита  решења  по
градовима Наручилац прихвата референце на истим и сличним пословима из
области енергетике.

Питање 8.
Да ли би сте прихватили изводе из каталога, сертификате за опрему који су
достављени  на  енглеском  језику,  с  обзиром  на  њихову  обимност,  време
потребно за превођење и трошкове преводиоца? 
Одговор:
Прихватају се сертификати и каталози (изводи) на српском и енглеском језику.

Питање 9.
Везано  за  електро  опреме  у  управљачким  орманима,  помиње  се  шема
повезивања опреме ормана. Да ли постоји пројектна документација на основу



које би се сагледала конфигурацијакомплетног система? Уколико не постоји,
можете ли да појасните у чијем обиму посла се налазе све потребне радње
прибављања  документација  и  дозвола  за  почетак  радова  уколико  су  она
предмет набавке.
Одговор:
Ормани  се  испоручују  комплет  са  уграђеном  и  повезаном  опремом,
функционални и  спремни  за  рад  (готов  производ).  Уз  сваки   орман  се
испоручује  и  одговарајућа  техничка  документација  са  шемом
повезивања.Наручиоцу  није  јасно  на  које  тачно  дозволе  и  документацију
подносилац захтева мисли због чега није у могућности да пружи прецизнији
одговор.

Питање 10.
Да ли се моделом Уговора предвиђа било какав начин обезбеђења плаћања
од стране Наручиоца?
Одговор:
Законска је обавеза за Наручиоца да плаћања изврши у року не дужем од 45
дана. Никакав додатан вид обезбеђења плаћања од стране Наручиоца није
предвиђен конкурсном документацијом.

Питање 11.
На  страни  43  конкурсне  документације  наводе  позиције  постојећих  мерно
управљачких  ормана  и  монтажа  нових  непосредно  поред  поменутих
постојећих. Потребно је дефинисати која је улога постојећих ормана,да ли они
настављају да обављају неке од функција, да ли се уклањају и чији би то био
обим посла?
Одговор:
Обим  посла  будућег  добављача  утврђен  је  конкурсном  документацијом  и
техничком  спецификацијом.  Конкурсном  документацијом  и  техничком
спецификацијом јасно је утврђено да је предмет оквирног споразума и уговора
испорука  и  уградња  нових  ормана.  Питање  будуће  функције  постојећих
ормана није од предмет ове јавне набавке.

Питање 12.
На страни 31 конкурсне документације, у члану 5. Модела оквирног споразума
наводи се да се при закључивању појединачних уговора не могу се мењати
битни  услови  из  оквирног  споразума.Молимо  вас  да  прецизирате  шта  сте
мислили под битним условима.
Одговор:
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Питање 13.
У конкурсној документацији траже се лире дужине 0,5м, 1м и 1,5м. Потребно је
доставити  цртеже  тражених  лира  са  утврђеним  пречником  обујмице  за
причвршћивање на стуб, како би могли доставити адекватну понуду.
Одговор:
Примедба се прихвата. Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

Питање 14.
У конкурсној документацији, на страни 8, под тачком 3.15. наводи се да цена
мора  бити  исказана  у  динарима,  цена  је  фиксна  и  не  може  се  мењати.
Собзиром на дужину трајања уговора од две године сматрамо да је неопходно
да уведете и девизну клаузулу (цена изражена у ЕУР, а плаћање по средњем
курсу НБС на дан плаћања). 



Одговор:
Наручилац не прихвата предлог подносиоца захтева.  Средства предвиђена
буџетом су динарска и Наручилац нема могућност њиховог усклађивања са
стопом инфлације  или курсом евра.  Такође,  имајући у виду кретање курса
евра  у  последње  две  године  (раст  од  око  2%)  Наручилац  сматра  да
фиксирање  цене  у  динарима  не  представља  непремостив  ризик  за
потенцијалне понуђаче.

Питање 15.
На страни 43 конкурсне документације наводи се одговарајући електро орман.
Можете  ли  да  појасните  који  је  одговарајући  орман,  с  обзиром  да  није
прецизно одређен одговарајућом пројектном документацијом?
Одговор:
Понуђач треба да испоручи орман који обезбеђује функционалност опреме
коју нуди.

Питање 16.
На  страни  43  конкурсне  документације  наводи  се  одговарајући  број
контактора,  осигурача  и  сва  остала  електро  опрема.  Можете  ли  да
појаснитешта  је  за  Наручиоца  одговарајуће,  с  обзиром  да  није  одређено
одговарајућом пројектном документацијом?
Одговор:
Одговарајући број је онај број конектора, осигурача и друге електро опреме
који обезбеђује функционалност опреме која се нуди. Наручилац не сматра да
је  за  потребе  подношења  понуде  неопходно  поседовање  структуре  сваког
појединачног ормана.

Питање 17.
На страни 38 у поглављу 14 наводи се да је рок за извршење посла је 90 дана
од  писаног  захтева  Наручиоца  за  сваку  појединачну  набавку.  Како  није
одређена  количина  опреме  по  захтеву,  Наручилац  може  пред  истек
двогодишњег Уговора да целу количину опреме и тиме доведе Понуђача у
позицију да не испуни захтев у року од 90 дана. С тим у вези,молимо Вас да
се измени овај захтевани услов.
Одговор:
Наручилац неће бити у могућности да поручи опрему на начин на који је у
питању сугерисано из разлога што би то значило да целокупна финансијска
средстава има предвиђена у једногодишњем буџету што је немогуће. Најмање
50% предвиђених количина биће поручено у првој години важења оквирног
споразума, док је динамика наручивања у 2018. години зависити од средстава
предвиђених за 2018. годину која ће опет зависити од уштеда у потрошњи
остварених  током  2017.  године.  Наручилац  ће  допунити  конкурсну
документацију ради додатног прецизирања динамике испорука.

              КОМИСИЈА



Јавно предузеће за уређивање
грађевинског земљишта

″Краљево″
Ул. Хајдук Вељкова бр. 61                        www.direkcijakv.net         
36 000 Краљево                                         office@direkcijakv.net

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 
РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), дајемо додатне информације и 
појашњења у  вези са  припремањем понуде за јавну набавку – Нaбaвкa LED 
свeтиљки и систeмa зa нaдзoр и упрaвљaњe зa уличнo oсвeтљeњe Грaдa 
Крaљeвa , (ЈН  бр. 1.1.11) по позиву за подношење понуда објављеном на 
Порталу јавних набавки од 06.12.2016. године:

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'' бр.124/12, 
14/15 и 68/2015) у даљем тексту ЗЈН, обраћамо Вам се са захтевом за 
додатним информацијама и објашњењима у вези конкурсне документације и 
припреме понуде по јавној набавци број ЈН 1.1.11. ''Набавка LED светиљки и 
система за надзор и управљање за улично осветљење Града Краљева'':

1. На страни 38. конкурсне документације захтева се да фактор снаге буде
већи од 0,97 а светиљка да има могућност минимум 5 нивоа димовања. 
Молимо Вас да нам доставите прецизан податак везан за нивое 
димовања, с обзиром да нисте навели о којим нивоима је реч.

 Можете ли појаснити у којој меродавној институцији ће се вршити 
мерење фактора снаге узорка светиљки, у режимима димовања које 
будете дефинисали изменом или допуном тендерске документације? 
Шта ћете предузети ако мерене вредности фактора снаге буду мање од 
оних наведених у понуди?

Одговор:

Нивои димовања ће се накнадно установити у односу на локацију 
монтаже , а фактор снаге који се тражи тендерском документацијом 
односи се рад светиљке у основном моду без димовања и наручилац ће
га проверавати код меродавне институције по свом избору.

У случају испоруке светиљки са мереним вредностима фактора снаге 
мањим од оних у понуди иста ће се сматрати несаобразном и према 
добављачу ће бити преузете мере предвиђене прописима и самим 
оквирним споразумом (рекламација испоруке, наплата уговорене казне, 
активирање средства обезбеђења и сл.).

2. На страни 11 конкурсне документације као један од критеријума 
најповољније понуде, наводи се укупна инсталисана снага. Молимо Вас
да се изјасните на коју сте тачно инсталисану снагу мислили, с обзиром 
да неки од произвођача у каталоге стављају податке о снази светлосног
извора, а други укупну снагу светиљке.

Тел.         036/312-019

                036/333-370

Факс.       036/312-061

Мат. бр.  17001841

ПИБ        101258220



 Можете ли да појасните на који начин и у којој меродавној институцији 
вршити мерење снаге узорака светиљки, с обзиром да узорке светиљки 
достављају само најповољнији понуђачи, пре потписивања Уговора. 
Шта ћете предузети ако мерене снаге буду веће од оних наведених у 
понуди, према којима је извршено бодовање и рангирање понуђача?

Одговор:

Конкурсном документацијом је јасно дефинисано да се за бодовање 
користи податак о инсталисаној снази LED светиљке. Институцију у којој
ће се вршити контролна мерења одређује Наручилац и тај податак није 
од значаја за припрему понуде у овом поступку јавне набавке.

У случају испоруке светиљки са мереним инсталисаним снагама већим
од оних у понуди иста ће се сматрати несаобразном и према добављачу
ће  бити  преузете  мере  предвиђене  прописима  и  самим  оквирним
споразумом  (рекламација  испоруке,  наплата  уговорене  казне,
активирање средства обезбеђења и сл.).

                                                               КОМИСИЈА



Јавно предузеће за уређивање
грађевинског земљишта

″Краљево″
Ул. Хајдук Вељкова бр. 61                        www.direkcijakv.net         
36 000 Краљево                                         office@direkcijakv.net

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 
РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), дајемо додатне информације и 
појашњења у  вези са  припремањем понуде за јавну набавку – Нaбaвкa LED 
свeтиљки и систeмa зa нaдзoр и упрaвљaњe зa уличнo oсвeтљeњe Грaдa 
Крaљeвa , (ЈН  бр. 1.1.11) по позиву за подношење понуда објављеном на 
Порталу јавних набавки од 06.12.2016. године:

Поштовани,
У  складу  са  члановима  20.  и  63.  Закона  о  јавним  набавкама  РС  у  вези
наведеног  предмета  Јавна  набавка  добара-набавка  ЛЕД  светиљки  и
система за надзор и управљање за улично осветљење Града Краљева,
ЈН број 1.1.11, отворени поступак- ОКВИРНИ СПОРАЗУМ у вези предметне
конкурсне документације имамо одређене недоумице због којих сматрамо да
су повређене одредбе чланова 9- 13 и 61 Закона о јавним набавкама РС па
вас молимо за следећа појашњења односно исправке и/или допуне конкурсне
документације и то:

У опису за SCADA програм за надзор и управљање сте навели:
„1. SCADA - програм за надзор и управљање Софтверска апликација за ову
ЈН мора бити развијена на светски признатој  платформи за  развој  SCADA
система  која  мора  бити  проширива  и  није  везана  искључиво  за  једног
произвођача  електро  опреме.  Наручилац  ово  захтева  како  би  спречио
евентуалну  монополску  позицију  изабраног  понуђача  у  овој  ЈН  у  случају
проширења посла код нових ЈН.“
Сваки програм за надзор и управљање није писан за само једног произвођача
и то је тачно, међутим није тачно да сваки програм за надзор и управљање
онемогућава  монополску  позицију  управо  супротно  јер  је  писан  од  стране
једног  ексклузивног  понуђача,  дакле један јединствен програм за  надзор и
управљање прави монопол односно доводи једног  понуђача у  повлашћени
положај у случају проширења код нових јавних набавки.
У  очекивању вашег  одговора са  појашњењима односно  исправкама и  /или
допунама конкурсне документације срдачно вас поздрављамо.

Одговор:
Наручилац је навео да жели испоруку платформе за развој SCADA апликација
(софтверски  алат).  Ово  подразумева  да  Наручилац  постаје  власник
софтверског алата и програмског кода за своју апликацију. Такође се захтева и
испорука свих лиценци за овај алат на име Наручиоца. Сваки оспособљени
понуђач  у  некој  следећој  ЈН  може  надоградити/проширити  апликацију  и
повезати своју опрему. Зато се и захтева да SCADA софтвер подржава све
светске комуникационе протоколе (Modbus, DeviceNet, BACnet ...) и омогућава
повезивање опреме различитих произвођача опреме.  

              КОМИСИЈА
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