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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 LED 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:

1. Како се дани празника рачунају везано за рок за достављање захтева
за  појашњење,  односно  који  је  крајњи  рок  за  постављање  питања?
Одговор:

Рокови се рачунају у складу са Законом о јавним набавкама и Законом
о општем управном поступку. Како последњи дан рока за достављање
захтева  за  појашњење  пада  на  нерадни  дан,  а  рок  за  достављање
понуда истиче 10.01.2017. године, рок се помера на следећи радни дан,
а то је 04.01.2017. године.

2. На страни 12 кажете: ''Уколико се захтевом за заштиту права оспорава
врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне
документације,  захтев  ће  се  сматрати  благовременим  уколико  је
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока
за подношење понуда без обзира на начин достављања.''

Одговор:
Као што је већ напоменуто, рокови се рачунају у складу са Законом о
јавним набавкама и Законом о општем управном поступку.

3. На странама 39.  и  40.  тендерске  документације,  за  карактеристичне
профиле 1 до 4 тражите: ''Нагиб светиљле 0-15°''.  Због чега онда на
страни  38.,  у  оквиру  дефинисања  техничких  карактеристика  уличних
светиљки тражите да ''Носач за светиљке за вертикалну и хоризонталну
монтажу (за уличне светиљке)'' буде ''Подесив по углу од -10° до +15° у
корацима од 5° са видљивом ознаком''?

Тел.         036/312-019

                036/333-370

Факс.       036/312-061

Мат. бр.  17001841

ПИБ        101258220



Одговор:

Наручилац прихвата примедбу подносиоца захтева и извршиће измену 
конкурсне документације.

4. На  страни  38.  тендерске  документације  до  најситнијих  детаља
дефинишете тражене карактеристике светиљки, а на страни 44. електро
орман описујете само као ''Електро орман – са могућношћу качења на
зид или на под'', без икаквих података о димензијама, степену заштите
и садржају уграђене опреме. Обиласком локације установили смо да
има најмање два типа ормана. Обзиром на потребну опрему цене ових
ормана се могу кретати у размери 1:3.  Пошто се не зна колико има
једних,  односно  других,  немогуће  је  да  Понуђач  састави  коректну
понуду осим уколико је фаворизован код Наручиоца који је само њему
доставио ове податке.

Молимо  вас  да  прецизирате  врсте  и  број  ормана  и  на  тај  начин
избегнете дискриминацију понуђача, која је у овом случају евидентна.
Прецизне податке има само понуђач који  их је  добио од вас па вас
молимо да их поделите свим заинтересованим.

Одговор:

Наручилац није прописао коју опрему ће понуђачи понудити. Димензије 
ормана искључиво зависе од понуђача. Понуђач врши избор опреме у 
орману која обезбеђује функционалност рада светиљки које сам нуди. 
Наручилац не располаже подацима које подносилац захтева тражи па 
самим тим није ни у могућности да их пружи.Наручилац може 
потенцијалним понуђачима да да оријентациони податак и то да број 
самостојећих ормана у укупном броју постојећих  ормана није већи од 
70. Такође, Наручилац остаје при тврдњи да овај податак није 
неопходан понуђачу који се бави овом делатношћу и који је озбиљан у 
намери да поднесе понуду у овом поступку јавне набавке.  

5. Обзиром да се новим системом задржавају постојећи кругови напајања
потребно је дефинисати повећање дужине каблова. Уколико се то не
учини, на овај начин је фаворизован преферирани понуђач који је имао
увид  у  пројекат  или  детаљан снимак  постојећег  стања  ормана.  Сви
остали понуђачи морају ''погађати'' дужине каблова, чиме су стављени у
неравноправан, дискриминаторски положај, што је супротно одредбама
ЗЈН РС. Прецизне податке има само онај понуђач који их је добио од
вас па вас молимо да их поделите свим заинтересованим.

Одговор:

Наручилац не располаже подацима о којима подносилац захтева говори
(тачну дужину каблова по орманима) и од потенцијалних понуђача се
очекује, не да ''погађају'' дужину каблова, него да понуду дају на основу
процене коју ће учинити на основу своје стручности и искуства. 



6. У вези већ постављеног питања и вашег одговора који се односи на
девизну клаузулу:

''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. С обзиром на дужину трајања уговора од две године
сматрамо неопходним 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  цена  у  динарима  не  представља
непремостив ризик за потенцијалне понуђаче.''

Наше ново питање с тим у вези је:

Уважавајући  ваш  став  се  курс  девина  није  мењао  више  од  2%  у
претходне две године морамо да констатујемо да повећање курса преко
2% може да представља велики ризик за понуђаче, осим за оне који
знају да ће њихова опрема бити поручена у великом проценту у првој
години, па неће ући у ризик јер су фаворизовани код Наручиоца који
може да одустане од набавке у другој години уговора уколико дође до
промене  курса  (преко  2%)  који  ће  направити  финансијску  штету
фаворизованом понуђачу.

Због  свега  наведеног  молимо  Вас  да  се  изјасните,  да  ли  бисте
прихватили повећање цене из понуде у случају промене курса девиза
веће од 2%?

У  очекивању  вашег  одговора  са  појашњењима  односно  исправкама
и/или допунама конкурсне документације срдачно вас поздрављамо.

Одговор:

Наручилац остаје при првобитном ставу да неће прихватити повећање
цене  у  случају  било  какве  промене  курса  девиза  током  трајања
оквирног споразума.

                                                               КОМИСИЈА


