
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:

Питање 1.
На  странама  8,  30  и  34  конкурсне  документације  утврђујете  да  је  Град
Краљево  наручилац, а не насловно ЈП.
Ово је формално правно веома битно и потребно је да то појасните односно
да то у слуају потребе ускладите на јединствен начин.
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).

Питање 2.
Такође с тим у вези молимо вас за појашњење 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  као  и
појашњење како ће то утицати на предметну јавну набавку.
Одговор:
Наручилац нема сазнања у погледу даљих промена сопственог статуса нити
иста очекује у скоријој будућности. 

Питање 3.
Пошто је целокупна конкурсна документација припремљена и дефинисана као
набавка добара, а само се на појединим странама 31 (члан 4), 32 (члан 9),
страна 41 помиње и монтажа светиљки и лира молимо да се јасно дефинише
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 4.
Пошто се у конкурсној документацији на странама 8, 32, 35, 38 тражи набавка
9.200 светиљки и припадајућих 280 разводних ормана сукцесивно са роком за
испоруку од 90 дана од дана пријема писменог захтева наручиоца молимо вас
да појасните термине и спецификације наведене сукцесивне испоруке како би
понуђачи могли да сагледају и испуне ове ваше захтеве.
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Одговор:
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.

Питање 5.
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 јеGSM/GPRS(3G).

Питање 6.
Да ли су предмет набавке само „добра“ или и услуге које прате комплетно
пуштање у рад система? Питање се поставља из разлога што се у тендеру не
помињу ни услуге нити њихов обим.
Одговор:
У  питању  je  набавка  добара  која  подразумева  пратеће  услуге  испоруке  и
монтаже у смислу члана 4. Закона о јавним набавкама.

Питање 7.
Молимо вас да појасните додатни услов 7b. у делу референце за 300 локација
(мерно управљачких ормана).  Да ли се 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 референц листа може обухватити и послове урађене у иностранству?
Одговор:
Прихватају  се  све  референце  и  из  иностранства  понуђача  (чланова  групе
понуђача).

Питање 9.
У делу описа опреме и техничких карактеристика, а по питању електро опреме
у  управљачким  орманима,  тачка  е),  помиње се  шема  повезивања  опреме
ормана. Да ли то значи да не постоји ни пројектна документација на основу
које би се сагледала конфигурацијакомплетног система? С тим у вези молимо
да  одговорите  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  ормар  се
испоручује  и одговарајућа техничка документација са шемом повезивања. .
Наручиоцу  није  јасно  на  којетачно  дозволе  и  документацију  подносилац
захтева мисли због чега није у могућности да пружи прецизнији одговор.



Питање 10.
На крају 43- ће стране документације помињу се позиције постојећих мерно
управљачких ормана и монтажа нових ормана непосредно пред поменутих
постојећих. Нејасно је шта је предвиђено да буде 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 11.
Претпостављамо да се новим системом задржавајупостојећи струјни кругови
напајања  осветљења.  Обзиром  да  су  ти  кругови  прилагођени  постојећим
електро  орманима,  како  превазићи  проблеме  који  могу  настати  услед
потребних повећања дужина? Да ли су каблови и пратеће услуге 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 12.
Тендерском документацијом тражите да се приложе разни докази. Да ли би
сте прихватили сертификате и изводе из каталога за опрему на енглеском
језику  обзиром  на  њихову  обимност,  време  потребно  за  превођење  и
трошкове које преводи од стране судског тумача проузрокују понуђачима? При
томе  задржавате  право  да  за  сваки  документ  који  вам  се  учини  спорним
тражите од понуђача превод у разумном року.
Одговор:
Прихватају се сертификати и каталози (изводи) на српском и енглеском језику.

Питање 13.
У  конкурсној  документацији  на  страни  11.  се  као  критеријум  за  избор
најповољније понуде, који се бодује са 50 бодова, наводи 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 14.
Моделом уговора који сте приложили у Тендерској документацији сте навели
бројна         обезбеђења и гаранције које тражите од Понуђача, као и казне у



случају кашњења у извршењу уговорних обавеза од стране понуђача.
У том моделу уговора нисмо нашли ни један члан којим предвиђате бар неки
вид  обезбеђења  плаћања  од  стране  Наручиоца.  Да  ли  је  то  пропуст  или
намера?
Одговор:
Законска је обавеза за Наручиоца да плаћања изврши у року не дужем од 45
дана.

Питање 15.
На страни 8, у тачки 3.15. кажете „Цена мора бити исказана у динарима... .
Цена је фиксна и не може се мењати.“
Тиме  сте  комплетан  ризик  од  инфлације  и  девалвације  пребацили  на
понуђача. Обзиром на дужину трајања уговора од две године сматрамо да је
потпуно  оправдано  да  уведете  девизну  клаузулу  (цена  изражена  у  ЕУР,  а
плаћање  по  средњем  курсу  НБС на  дан  плаћања).  Молимо  вас  да  у  том
смислу измените тендерску документацију.
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 16.
На  страни  31,  у  члану  5.  Модела  оквирног  споразума  кажете:  „  При
закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог
оквирног споразума“.
Молимо вас да прецизирате шта подразумевате под „битним условима“.
Одговор:
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Питање 17.
На  страни  38,  у  табели  техничких  карактеристика  тражите  да  протектор
уличних ЛЕД светиљки буде од каљеног стакла дебљине 4ммм. У истој табели
тражите да отпорност протектора на удар буде IК09.
Из  ког  разлога  је  тражена  одређена  дебљина  каљеног  стакла,  уколико  се
даље у тексту тражи одређена вредност механичке отпорности протектора (IК
– отпорност на удар)? Уколико понуђач опреме достави сертификат којим се
доказује тражена вредност, да ли је заиста битно за коју дебљину стакла је тај
услов испуњен? Сходно томе, сматрамо да је овакав захтев неоправдан, да
може  да  фаворизује  одређеног  произвођача  светиљки  што  је  супротно
одредбама закона о ЈН, и да га треба избацити из конкурсне документације.
Одговор:
Прихвата  се  примедба.  Светиљке  морају  имати  степен  заштите  ИК09.
Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

Питање 18.
На страни 38, у табели техничких карактеристика тражите да „Температурно
подручје рада“ буде: -30  ̊ до +50  ̊C.“
У  ноћним  сатима,  када  јавно  осветљење  ради,  температура  у  Србији  не
прелази 35  ̊C ни у најтоплијим летњим данима, тако да је ово беспотребно
висок  захтев,  те  стога  молимо  да  овај  податак  коригујете  у  конкурсној
документацији на максимум +40  ̊C.
Одговор:
Примедба  се  не  прихвата.  Званична  спољна  температура  ваздуха  и



температура на кућишту светиљке нису идентичне. Имајући у виду предвиђен
радни  век  светиљки  (мин  10  година)  као  и  раст  просечних  дневних
температура  Наручилац  сматра  да  горњи  праг  од  +50  степени  даје  већу
сигурност  у  исправно  функционисање  светиљки  током  целог  предвиђеног
радног века.

Питање 19.
На  страни  38,  у  табели  техничких  карактеристика  тражите:“Функција
константног светлосног флукса-CLО Мах. +5% након 100.000h“.
Шта се подразумева под овим захтевом? Молимо за додатно објашњење овог
захтева.
Одговор:
CLO – (eng.: ConstantLightOutput) Деградација LED диода компензује  се са
повећањем радне струје како би светиљка задржала исти светлосни флукс
током  целог  животног  века.  Након  100.000  радних  сати  допуштено  је
максимално повећање снаге за 5%.

Питање 20.
На  странама  39  и  40,  у  делу  „Карактеристични  профили“  кажете  да  су
саобраћајнице класе МЕ5 (Профил 1), МЕ4а (Профил 2), МЕ5 (Профил 3) и
МЕ4а (Профил 4).
Класе саобраћајница на које се позивате више нису важеће. Молимо вас да се
позовете на важеће класе.
Одговор:
Примедба се прихвата. Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

Питање 21.
На страни 40,  у  делу „Карактеристични профили“ кажете да саобраћајницу
класе S2 (Профил 5) карактерише „облога саобраћајнице R3 и qo:0,08“.
За  S2  класу  саобраћајница  се  према  важећем  стандарду  не  поставља
критеријум луминансе па су ови подаци непотребни. Или ипак постоји неки
разлог због кога сте их навели?
Одговор:
Примедба се прихвата. Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

Питање 22.
У тендерској документацији траже се лире дужине 0,5м, 1м и 1,5м.
Неопходно  је  доставити цртеже лира са  утврђеним пречником обујмице за
причвршћивање на стуб како би Понуђач могао да уради понуду.
Одговор:
Примедба се прихвата. Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

Питање 23.
На шта се мисли када се на страни 43 каже:“ одговарајући електро орман“?
Како Понуђачи да знају шта је за Наручиоца одговарајуће, а шта не када исто
није одређено одговарајућом пројектном документацијом?
Одговор:
Понуђач треба да испоручи орман који обезбеђује функционалност опреме
коју нуди.

Питање 24.
На  шта  се  мисли  када  на  страни  43  каже:“  одговарајући  број  контактора,
осигурача и сва остала електро опрема? Како Понуђачи да знају без пројектне
документације шта је за Наручиоца одговарајуће?
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 25.
На страни 38 у поглављу 14. наведено је : „Рок за извршење посла је 90 дана
од писменог захтева Наручиоца за сваку појединачну набавку.“
Како није одређена количина опреме по захтеву, Наручилац је у прилици да
поручи целокупну количину опреме неколико дана пре истека двогодишњег
уговора (свих 9200 светиљки, 9061 лира и редуцира и 280 електро ормана) и
да на тај начин доведе Понуђача у позицију да не испуни захтев у року од 90
дана. Молимо да се овај захтев коригује.
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


