
Јавно предузеће за уређивање
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″Краљево″
Ул. Хајдук Вељкова бр. 61                        www.direkcijakv.net         
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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:

Предмет: Питања и додатне информације по JН брoj 1.1.11, Нaбaвкa LED 
свeтиљки и систeмa зa нaдзoр и упрaвљaњe зa уличнo oсвeтљeњe Грaдa
Крaљeвa

Поштовани, у вези сa конкурсном документацијом за јавну набавку JН брoj 
1.1.11, Нaбaвкa LED свeтиљки и систeмa зa нaдзoр и упрaвљaњe зa 
уличнo oсвeтљeњe Грaдa Крaљeвa, а у законском року од 5 дана пре 
отварања понуда, молимо Вас за додатне информације:

1. Конкурсном документацијом и у Обрасцу понуде предвиђен је: SCADA- 
прoгрaм зa нaдзoр и упрaвљaњe, чиме се, практично, елиминише 
светски лидер у области расвете Philips, пошто не располаже 
импровизованим решењима за управљање расветом. 
- Да ли ћете прихватити систем за управљање јавном расветом Philips

City Touch (са могућностима надградње разних апликација за 
управљање градовима)?
Са системом се можете упознати наследећем линку: 
http://www.lighting.philips.com/main/systems/connected-
lighting/citytouch.html

ОДГОВОР:
Наручилац ће прихватити сваки систем који испуњава услове 
прописане на страни 42. конкурсне документације.

2. Пошто сте кроз одговоре на питања дали до знања да вас не интересује
да систем буде у вези са одговорном особом за надзор, тиме сте 
потврдили да вас не занима напредни систем управљања па вас 
питамо:
- Да ли ћете прихватити светиљке које су унапред програмиране за 

''димивање'', то јест смањење потрошње у ноћном периоду по 
режиму који одаберете, што ће значајно појефтинити пројекат и 
грађанима Краљева уштедети значајна средства? 

ОДГОВОР: Наручилац је управо наведено и предвидео конкурсном 
документацијом. 

3. Тражите да понуђач има имплементирано пет стандарда квалитета, 
између осталих и SRPS ISO/IEC 27001.
- Интересује нас због чека, тачно, је потребно да понуђач има 

имплементиран овај стандард?

Тел.         036/312-019

                036/333-370

Факс.       036/312-061

Мат. бр.  17001841

ПИБ        101258220

http://www.lighting.philips.com/main/systems/connected-lighting/citytouch.html
http://www.lighting.philips.com/main/systems/connected-lighting/citytouch.html


ОДГОВОР: Надзор   и  управљање  подразумева  и  безбедност  у
комуникацији као и поузданост преноса података. Из тог разлога је и
захтевано да понуђач ради у складу са ISO 27001 стандардима. 
Увидом  у  ситуацију  на  домаћем  тржишту  Наручилац  је  дошао  до
закључка  да  примена  овог  стандарда  није  непознаница  за  озбиљне
фирме које су се укључиле у послове везане за енергетику (у најширем
смислу) и повећање енергетске ефикасности.

4. Конкурсном документацијом се тражи набавка 9.200 светиљки у 5 
категорија, што подразумева и различите цене светиљки, а Моделом 
уговора је предвиђено да Наручилац не мора тражити испоруку свих 
светиљки
- Да ли је могуће да се не поруче баш оне светиљке на којима 

одређени Понуђач направи предност у цени?

OДГОВОР: Количине светиљки по категоријама су предвиђене 
конкурсном документацијом и намера је Наручиоца да набави све 
предвиђене количине, али у овом тренутку нема обезбеђена средства 
да би уговорио све предвиђене количине и зато се одлучио да уместо 
уговора закључи оквирни споразум.

5. У техничким карактеристикама светиљки захтева се ИК09, а при том 
протектор од каљеног стакла дебљине 4мм, док се код парковских 
светиљки тражи да протектор буде од поликарбоната.
- Зашто је битна дебљина стакла ако се постигне степен заштите?
- Зашто је битан материјал од којег је протектор ако се тиме не добија 

ништа на квалитету и како је могуће да вам код једних светиљки 
одговара стакло а код других поликарбонат?

- Да ли тиме фаворизујете неког произвођача?
- Да ли сте имали нека посебно негативна искуства са оштећењима 

светиљки?
- Зашто непотребно поскупљујете цео пројекат на штету грађана 

Краљева?

OДГОВОР: Каљено стакло као материјал обезбеђује већи квалитет од 
поликарбоната и постоји већи број произвођача који испуњавају тај 
услов. Наручилац ће прихватити и парковске светиљке са протектором 
од поликарбоната.

6. Такође, техничким карактеристикама захтевате да светиљка 
функционише до +50 степени Целзијуса!
- Да ли очекујете климатске промене и такве температуре током ноћи, 

или тиме фаворизујете неког произвођача?

ОДГОВОР: Наручилац дефинисањем оваквог захтева фаворизује 
квалитет. Наручилац ће, у циљу обезбеђења конкуренције у поступку, 
изменити овај услов тако што ће снизити горњу граничну вредност на 
+45 степени Целзијуса.

7. Такође, захтевате 5 нивоа ''димовања''.
- Чиме је то условљено и да ли је битно да буде баш 5 нивоа? Зашто 

не 4 или 6? Поново непотребно поскупљујете светиљке на штету 
пореских обвезника!

ОДГОВОР: Наручилац ће изменити конкурсну документацију и 
предвидети најмање 3 нивоа димовања



8. Предвидели сте 5 карактеристичних профила улица (саобраћајница).
- Да ли је могуће да само у Краљеву у свим улицама постоји светиљка

на сваком стубу?
- Да ли је прорачунима могуће добити задовољавајуће излазне 

податке уколико су светиљке на сваком другом стубу и отвара ли то 
могућност ''гледања кроз прсте'' одређеним понуђачима? 

- Зашто не предвидите замену светиљки 1-1, што ћете вероватно и 
урадити, одговарајућим светиљкама? 

ОДГОВОР: Наручилац је конкурсном документацијом предвидео замену
светиљки 1 – 1 и сматра тај захтев довољно јасним. Конкурсном 
документацијом нису тражени никакив излазни подаци него је тражена 
испорука и уградња тачно одређеног броја светиљки.

9. Тражите да понуђач има референцу од 10.000 испоручених ЛЕД 
светиљки!
- Да ли тражене светиљке морају бити испоручене у Србији?
- Да ли се овим условом дискриминишу домаћи понуђачи?

ОДГОВОР: Светиљке не морају да буду испоручене у Србији. 
Наручилац сматра да је захтев сразмеран предмету јавне набавке и не 
види зашто би домаћи понуђачи били дискриминисани.

Молимо вас да уважите наше захтеве и измените конкурсну документацију
како бисте обезбедили  равноправне услове за учешће свим потенцијалним
понуђачима, а у супротном ћемо бити принуђени да се обратимо Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у складу са чланом
10. и чланом 148. Закона о јавним набавкама.

                                                               КОМИСИЈА


