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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:

1. У  Изменама  конкурсне  документације  објављеним  на  Порталу  ЈН
30.12.2016.године, измена број 6, Наручилац каже:

Мења се члан 9. став 4. Модела оквирног споразума тако да гласи: ''Добављач
гарантује перформансе понуђених светиљки. Наручилац ће исте контролисати
на  следећи  начин:  након  монтаже  светиљки  и  отлањању  нелегалних
прикључака, Наручилац за свако мерно место врши мерење нове потрошње
мреже  јавне  расвете  које  покрива  мерно  место  у  пуној  снази  и  у  стању
димовања на бази 4000 сати рада годишње, што се записнички констатује.
Пре свега перформанце светиљки нису само потрошња електричне енергије,
тако да је претходна дефиниција боља И предлажемо да се врати.
Потрошња  у  јединици  времена  у  пуној  снази  И  у  стању  димовања  јесу
карактеристике светиљки И треба их измерити, али потрошња на бази 4000
сати годишње (под претпоставком да знамо колико ће светиљка радити у ком
режиму  димовања)  представља  основу  за  израчунавање  годишње  уштеде
енергије, а она се може установити поређењем са претходном потрошњом.
Нигде се не наводи да ће се мерити садашња потрошња! Да ли се садашња
потрошња  мери  заједно  са  потрошњом  нелегалних  прикључака?  То  није
реалан показатељ И представља обману оних који пуне буџет!
Захтевамо да се мерење енергетских перформанси светиљки дефинише као
мерење  потрошње  у  јединици  времена,  а  да  се  гарантоване  уштеде
дефинишу на другом месту на начин предвиђен Законом.
ОДГОВОР: Перформансе  светиљки  контролишу  се  на  начин  предвиђен
чланом 9. став 4. Оквирног споразума који предвиђа поређење декларисаних
карактеристика  са  стварним  стањем  које  се  мери  мерењем  потрошње  на
сваком мерном месту. Није предвиђено никакво упоређивање са пређашњим
стањем. Наручилац неће мењати конкурсну документацију по овом питању.

2.    Такође, у истом документу, у измени број 7, Наручилац каже:Брише се
став 3. члана 5. Модела оквирног споразума.

А тај став гласи: При закључивању појединачних уговора не могу се мењати
битни услови из овог оквирног споразума.
Што значи да ће се појединачним уговорима моћи мењати битни услови из
оквирног споразума, а члан 40. Став 8. ЗЈН гласи: 
При  закључењу  уговора  о  јавној  набавци  на  основу  оквирног  споразума
стране не могу мењати битне услове оквирног споразума.
Сматрамо да ову измену морате избацити да бисте, поново, ускладили Модел
оквирног споразума са ЗЈН.
ОДГОВОР: Битни услови оквирног  споразума не могу се мењати по слову
закона. Сама чињеница да је то прописано императивном законском нормом
елиминише обавезу да се прописује самим оквирним споразумом.
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