
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, 68/2015), дајемо додатне информације и појашњења у вези са
припремањем понуде за јавну набавку  услуга  – Замена светиљки у парку у насељу
Моше Пијаде, Доситејевој улици и Улици Драгослава Богавца, ЈН  1.2.17 по Позиву за
подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки од 24.09.2019. године:

Дана 09.10.2019. године заведен у Јавном предузећу за уређивање грађевинског
земљишта “Краљево”   под  бројем 3767/19 достављено је  питање  заинтересованог
понуђача:

Питање 1        

У  додатним  условима  кадровског  капацитета  наручилац  је  тражио  да
понуђач  располаже  неопходним  кадровским  капацитетом  и  то  1  (један)
заваривач  за  кога  треба  доставити  атеста  заваривача  по  стандарду  EN  ISO
9606-1  или  одговарајући.  Према  ставовима  и  многобројним  решењима  Републичке
комисије  наручилац  прописује  додатне  услове  имајући  у  виду  предмет  јавне
набавке.  Како  је  предмет  јавне  набавке  замена  светиљки,  а  како  у  предмеру
радова  не  постоји  ни  једна  позиција  за  коју  је  потребан  заваривач  сматрамо
да  је  овакав  услов  наручиоца  неоснован.  У  предмеру  постоје  стубови  јавне
расвете  али  се  ти  стубови  од  стране  извођача  /  понуђача  набављају  као  готов
производ  а  како  произвођач  стубова  не  мора  истовремено  бити  и  понуђач  –
учесник  на  тендеру,  наручилац  чак  ни  овом  позицијом  предмера  не  може
оправдати  постављени  услов.    
Потребно  је  да  наручилац  измени  постављени  услов  јер  из  свега  изнетог  јасно
се  закључује  да  је  постављени  услов  ограничавајућег  карактера  и  да  нема
оправданост у овој јавној набавци. 

Одговор 1

Наручилац прихвата сугестију и одустаје од захтева за заваривачем. У том делу
ће се изменити конкурсна документација.

Тел.         036/312-019

                036/333-370

Факс.       036/312-061

Мат. бр.  17001841

ПИБ        101258220

Наш број           3767-1/19

Датум 09.10.2019.године

Обрадио/ла Т.Симовић

             
                    



Питање 2

У  додтатним  условима  наручилац  је  захтевао  да  се  за  понуђене  светиљке
достави  узорак  светиљкњ  и  атести  акредитованих  лабараторија  и  сертификат  о
прегледу  према  правилнику  о  електромагнетској  компатибилности.  Неоправдан   је
захтев  наручиоца  за  достављањем  узорка  уз  понуду.  Као  прво  наручилац  захтева
атесте  и  сертификате  из  којих  се  на  сумњив  начин  може  утврдити  да  понуђене
светиљке одговарају  захтеваним техничким карактеристикама.  Као друго,  наручилац
није сертификована лабораторија да би могао да провери из достављеног узорка ни
једну  тражену  карактеристику  на  лицу  места  (светлосни  флукс,  снагу  извора,  угао
распростирања, ИП заштиту, ИК заштиту, боју светлости и слично).

Захтевамо  да  наручилац  измени  постављени  услов  јер  је  сасвим  јасно  да
тражени узорак наручилац не може тестирати и оценити на законит начин.

Одговор 2

Наручилац  остаје  при  захтеву  да  је  Понуђач  у  обавези  да  достави  узорак
светиљке.  Наручилац  ће  уколико  буде  имао  недоумице  око  достављних  атеста  и
сертификата  ангажовати  надлежну  установу  (сертификовану  лабораторију)  која  ће
извршити верификацију светлосно техничких карактеристика.

Питање 3

Наручилац  је  у  тачки  3.16.  „Средства  обезбеђења  испуњења  обавеза
понуђача“  предвидео  достављање  писам  о  намерама  банке  ОБАВЕЗУЈУЋЕГ
карактера.  У  моделу  уговора  стоји  да  изабрани  понуђач  у  одређеним
роковима  треба  да  достави  гаранцију  за  добро  извршење  посла  и  гаранцију  за
отклањање недостатака у гарантном року. Да ли су писма обавезујућег карактера или 
нису  то  не  представља никакву  гаранцију  за  наручиоца  јер  наручилац  не  може  да
наплати  –  реализује  иста  јер  писмо  није  гаранција.  Прибављање  писама
обавезујућег  карактера  представља  додатни  трошак  за  понуђаче  и  ограничава
конкуренцију.  У  циљу  обезбеђивања  конкуренције  у  складу  са  чл.  10.  Закона  о
јавним  набавкама  и  спровођењу  поступка  са  што  мање  трошкова  (чл.  9.
ЗЈН), тражимо од Наручиоца да преиспита постављени захтев и дозволи да писма која
нису обавезујућег карактера.

Одговар 3

Писма не морају да буду обавезујућег карактера. Наручилац ће у том делу изменити
конкурсну документацију.



Питање  4          

 У предмеру радова у наведеним карактеристикама за парковске светиљке нејасно и 
неадекватно су наведени параметри (а контрадикторни суједни другима):

А)  тражи се  парковска  светиљка облика  обрнутој  купи  а  онда  се  наводи протектор
израђен од равног каљеног стакла. Ово је контрадикторно једно другом јер треба да
стоји  протектор  купастог  облика  израђен  од  полика  рбоната  јер  је  исти  немогуће
израдити од каљеног стакла. Потребно је да измените документацију.

Б) наведен је минимални излазни флукс 7100 лумена, а није наведено чега. Да ли Лед
извора или целокупне светиљке после проласка кроз протектор. Појасните.

Ц) наведено је да преспојни уређај треба да има могућност (није наведен који тип) а
каснијеи  самосталног  димовања у  минимално  три корака  током ноћи  по одабраном
програму итд., а после на крају текста потребно стоји да је потребно да свака светиљка
поседује  предспојни  уређај  којим  се  регулише  рад  командом  преко  Wi  Fi. Ово  је
контрадикторно једно другом. Значи, постоје предспојни уређаји који се програмирају
или  помоћу  DALI  протокола  или  везом  1-10.  итд  што  омогућава  у  почетку  текста
захтеване карактеристике или посебан предспојни уређај који ради  Wi Fi командовање.
Не може и једно и друго.

Д)  уколико  се  наручилац  -  корисник  одлучује  за   Wi  Fi мора  да  напише  детаљну
спецификацију протокола, који протокол ће се користити, мрежне везе итд.

Одговар 4

А)  Изглед светиљке је сличан обрнутој купи, а протектор је раван, од равног каљеног
стакла.

Б) Минимални излазни флукс је 7100 лм након проласка кроз протектор

Ц) Наручиоцу је  битно да у одређеном временском периоду током ноћи,  светиљка ради са
пуним  осветљајем.  Из  разлога  не  ограничавања  начина  мода  максималног  осветљаја
остављена је могућност подешавања димовања преко Wi Fi – a, или командом из управљачког
ормара или неки други начин ради учешћа што већег броја понуђача.

Д)  Наручилац  није  унапред  дефинисао  подешавање  путем   Wi  Fi  –  a,  већ  је  дао
могућност понуђачима да уколико имају такву опцију да је искористе

Овај прилог  је саставни део конкурсне документације.                                

  КОМИСИЈА


