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Град Лозница
Градска Управа
Број: ЈН 31/2019
Број:404-31-535/2019-IIIı-5
Датум: 06.05.2019. године
Лозница
На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС''
број 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо
ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА
Деловодни број: 404-31-535/2019-IIIı-5
Предмет: Одговори на постављена питања у вези јавне набавке број 31/2019
– Радови на реконструкцији јавног остветљења – II фаза
(замена постојећих светиљки са смарт лед светиљкама са LoRa WAN комуникационим
модулом за даљинско управљање и контролу светиљки)
На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама прослеђујемо вам одговоре на
питања, те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.
1. ПИТАЊЕ: Na strani 4 od 75 konkursne dokumentacije Naručilac navodi da je izvođač dužan da
slučaju kvara na svetiljci u roku od 36 časova od dobijanja naloga od investitora izađe na teren i
otkloni kvar.
Konkursnom dokumentacijom nije definisano koliko dugo bi izvođač radova bio u obavezi da sprovodi
„tekuće održavanje“ ovih svetiljki imajući u vidu da se pojedinačni ugovori o javnoj nabavci zaključuju na
osnovu okvirnog sporazuma iz predmetne javne nabavke, a da je konkursnom dokumentacijom definisan rok
za završetak konkretnih radova koji ne može biti duži od 90 kalendarskih dana.
Dakle, uzmimo u obzir da se pojedinačni ugovor o javnoj nabavci zaključi sa rokom od 90 kalendarskih
dana, da li to znači da obaveza izvođača radova da izađe na teren i otkloni kvar traje tih 90 kalendarskih dana
ОДГОВОР: За време трајања законског гарантног рока.
2. ПИТАЊЕ: Analizom konkursne dokumentacije nismo uspeli naći garantni rok, te Vas molimo da
isti definišete. Ukoliko Naručilac smatra da je 30.000 časova garantni rok, ovom prilikom skrećemo
pažnju da je to neprecizno definisano sa stanovišta dobrog poznavanja tehnike i da se ovako
definisan period ne može uzeti u obzir kao garantni rok.
ОДГОВОР: За извршене радове гарантни рок је 2 године од дана завршетка радова по сваком
појединачном уговору (Обавештењу извођача радова о заврешеним радовима), а за уграђену опрему
по условима гаранције произвођача исте.
3. ПИТАЊЕ: Zahtevamo da Naručilac obrazloži procenjenu vrednost javne nabavke navedenu na
strani 12 od 75 konkursne dokumentacije imajući u vidu da smo u Nacrtu Odluke o budžetu Grada
Loznice za 2019. godinu primetili da se podatak o procenjenoj vrednosti nabavke ne podudara sa
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prikazanim u konkursnoj dokumentaciji? Takođe, zahtevamo da Naručilac precizno definiše koji
iznos predviđenih sredstava iz Nacrta Odluke o budžetu Grada Loznice za 2019. godinu se odnosi na
predmetnu javnu nabavku imajući u vidu da se u članu 3. Nacrta Odluke navodi da se za
rekonstrukciju javnog osvetljenja, pod rednim brojem 8., iz budžeta izdvaja 20.000.000,00 dinara,
dok se članom 6. definiše da se u predmetnoj godini (2019.) za komunalnu delatnost
upravljanja/održavanja javnim osvetljenjem za udeo energetski efikasnih svetiljki izdvaja 40% od
ukupno predviđenih sredstava u budžetu u iznosu od 99.800.00,00 dinara, a što ukupno iznosi
39.920.000,00 dinara.
Zahtevamo da Naručilac dostavi dokument u kome se nalazi podatak i pojašnjenje o tačnoj procenjenoj
vrednosti javne nabavke jer na osnovu ovako neažuriranih i nepreciznih podataka zainteresovana lica nisu u
mogućnosti da pripreme prihvatljive ponude.
ОДГОВОР: Предметни радови се финансирају у складу са Одлуком о буџету за 2019. годину, као и
пројекцијом буџета за 2020. годину. За 2019. годину су планирана средства у износу од 20.000.000,00
динара, а за 2020. годину такође 20.000.000,00 динара. Процењена вредност јавне набавке дата је
јасно у Плану јавних набавки за 2019. години.
4. ПИТАЊЕ: Na strani 14 konkursne dokumentacije Naručilac navodi sledeće: „prilikom montaže
izvođač je dužan da u dogovoru sa investitorom izvrši odgovarajuća meranja“.
Molimo pojašnjenje na osnovu čega se sprovode navedena merenja i šta ista treba da ispune. Da li je
obavezno primeniti standard EN 13201 koji se obavezno primenjuje i u Republici Srbiji, pa je potrebno na
osnovu njega vršiti merenja, ili je Naručilac postavio neku drugu metodologiju koja de facto ne bi imala
zakonsku mogućnost primene? Ukoliko je potrebno ispuniti uslove EN 13201, zahtevamo da Naručilac
dopuni konkursnu dokumentaciju sa potrebnim parametrima (profili, geometrija, visine, itd.).
ОДГОВОР: Биће брисано кроз измене и допуне КД.
5. ПИТАЊЕ: Na strani 14 konkursne dokumentacije Naručilac navodi da je potrebno dostaviti prevod
na srpski jezik od strane ovlašćenog tumača ukoliko su zapisnici na stranom jeziku. Podsećamo da je
tehnička dokumentacija koja se dostavlja uz ponudu preobimna, te je potrebno dosta vremena i
finansijskih sredstava prevesti istu, a za šta Naručilac nije ostavio dovoljno vremena do podnošenja
ponuda. Shodno tome, zahtevamo da Naručilac prihvati da se sva tehnička dokumentacija dostavi na
engleskom jeziku, uz obavezu ponuđača da dostave overene prevode na zahtev Naručioca.
ОДГОВОР: Записници морају бити преведени на српски језик. Захтевани рок од 30 дана је у складу
са Законом о јавним набавкама.
6. ПИТАЊЕ: „Правилником о утврђивању модела уговора о енергетским радовама за примену
мера побољшања енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора ("Сл.гласник РС"
бр. 41/2015)“.
ОДГОВОР: У питању је грешка техничке природе, ради се о Правилнику о утврђивању модела
уговора о енергетским услугама за примену мера побољшања енергетске ефикасности када су
корисници из јавног сектора („Сл.гласник РС“, бр. 41/2015).
7. ПИТАЊЕ: U tehničkim opisima svetiljki se navodi da snage budućih svetiljki treba da budu od 100
W i 120 W sa minimalnim osvetljajem modula od 130 lm/W. Da li je Naručilac svestan da takva
svetiljka daje više od 15.000 lumena i da će najverovatnije proizvesti previše osvetljenosti koja je
nebezbedna na standardnim saobraćajnicama?
Zahtevamo da izmenite uslove i upodobite konkursnu dokumentaciju.
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ОДГОВОР: Наручилац остаје при захтеваној снази (зато и постоји даљинско управљање, димовање
преко LoRa WAN мреже). Светиљке од 120 W неће радити са пуном снагом, чиме се продужава
радни век светиљке.
8. ПИТАЊЕ: U tehničkim opisima svetiljki se navodi da svetiljka trebva da bude predviđena za rad u
ambijentu sa temperaturom u opsegu od -40 stepeni C do +60 stepeni.
Pošto je ovako postavljen uslov diskiminacioni i suprotan je osnovnim načelima ZJN, zahtevamo da isti
izmenite jer ne postoji mogućnost da ove svetiljke budu u situaciji da treba da rade na ovako visokoj
temperaturi. Podsećamo da svetiljke rade u noćnim časovima, te zahtevamo da izmenite uslove i upodobite
konkursnu dokumentaciju.
ОДГОВОР: Наручилац остаје при захтеваном температурнoм опсегу, с обзиром да се електронски
део налази у кућишту светиљке и да је непрекидно под напоном и да ће у току летњих дана где
температура зна да пређе 40 ° C (где су светиљке директно изложене сунцу), температура у кућишту
светиљки прећи 60 °C.
9. ПИТАЊЕ: U tehničkim opisima svetiljki se navodi da je predviđen rad na anponu od 90 do 265 .
Upućujemo Naručioca da proveri sa dobavljačem električne energije za koji napon i odstupanje od
istog garantuje pri isporuci, pa nema potrebe postavljati zahtev kakao je navedeno konkursnom
dokumentacijom jer je isti nerealan i diskriminatoran, odnosno suprotan osnovnim načelima ZJN, te
zahtevamo da izmenite uslove i upodobite konkursnu dokumentaciju.
ОДГОВОР: Рад на напону од 110 V- 260 V. Где се мора имати у виду да у приградским насељима и
на старој напонској мрежи долази до великих осцилација у напону које могу угрозити рад саме
светиљке.
10. ПИТАЊЕ: U tehničkim opisima svetiljki se navodi da svetiljka treba da omogući rasipanje svetlosti
pod uglom od 120 stepeni. Da li je dozvoljeno da svetiljka rasipa svetlost u većem uglu? Da li
Naručilac upoznat da obično ovaj ugao iznosi oko 180 stepeni? Da li je Naručilac svestan kakva
svetlost se dobija pod uglom rasipanja od 120 stepeni, sa svetiljkom snage 120W sa modulima koji
daju 130lumen/W, na visinama koje su standard za ulično osvetljenje? Zahtevamo da razmotrite ove
uslove svetiljki i da izmenite dokumentaciju.
Takođe, zahtevamo da Naručilac navede geometrije montaže svetiljki (visine, ugaljenosti, pozicije i sl.) jer je
na način predviđen KD nemoguće sačiniti kvalitetnu ponudu koja može dati kvalitetno osvetljenje.
ОДГОВОР: Под углом од минимално 120 степени.
У питању је реконструкција постојеће мреже – затечене мреже, где се разликује положај стубова,
тако да је немогуће дати прецизну висину, удаљеност позиције и сл.

11. ПИТАЊЕ: Na strani 66 konkursne dokumentacije se navodi da je rok za završetak svakog
konkretnog naloga ne može biti kraći od 7, a duži od 30 kalendarskih dana. Ovaj uslov je
diskriminatorski i „tera“ ponuđača da unapred zna koliko Naručilac želi da poruči svetiljki,
te da iste drži na lageru, a to je u suprotnosti sa odredbama ZJN. Sa druge strane, ovaj rok u
celoj konkursnoj dokumentaciji nije usklađen, jer se različiti podaci provlače na više
različitih mesta, te zahtevamo da usaglasite konkursnu dokumentaciju.
ОДГОВОР: Рок за завршетак сваког конкретног налога не може бити дужи од 90 календарских дана.
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12. ПИТАЊЕ: Na strani 66 KD, član 7., pozivate se na „tehničku dokumentaciju“. O kojoj
tehničkoj dokumentaciji je reč, da li usopšte ista postoji, te zahtevamod a je učinite
dostupnom kako bismo mogli sačiniti kvalitetnu i prihvatljivu ponudu. Takođe, na strani 67
Naručilac se poziva na dozvolu za rad, što implicitno dovodi do zaključka da je potrebna
„tehnička dokumentacija“, pa je nejasno čija je obaveza izrade navedene „tehničke
dokumentacije“, te zahtevamno da Naručilac isto pojasni i da u skladu sa tim usaglasi
konkursnu dokumentaciju.
ОДГОВОР: Понуђач је дужан да пре потписивања сваког појединачног уговора детаљно проучи
Налог за рад који је добио од Инвеститора и да не може одступити од сваког појединачног налога.

13. ПИТАЊЕ: Na strani 69 KD se navodi da izvođenje viška radova do 10% količine neće
uticati na produžetak roka, a u KD je prethodno navedeno da je maksimalno odstupanje 5%,
te zahtevamo da uskladite dokumentaciju.
ОДГОВОР: Извођење вишкова радова до 10 % количина је по Закону о узансама, који неће утицати
на продужетак рока за завршетак радова, а 5 % од укупне вредности Уговора (члан 115. ЗЈН) се
односи на регулисање динамике извођења радова и плаћање уговорне казне због кашњења.

14. ПИТАЊЕ: Na strani 72 se navodi rok za plaćanje od 15 dana, a prethodno je navedeno da je
rok za plaćanje 45 dana, te zahtevamo da usaglasite i izmenite konkursnu dokumentaciju.
ОДГОВОР: Максималан законси рок је 45 дана, а плаћање ће се извришити у року датом од

15 дана.
15. ПИТАЊЕ: Naručilac u KD navodi da će ponuda koja bude zahtevala avansno plaćanje biti
odbijena kao neprihvatljiva, dok se na drugim mestima u KD navodi da je dozvoljeno
avansno plaćanje u iznosu od 25% od vrednosti ugovora (strana 32. i dr.). Zahtevamo da
upodobite konkursnu dokumentaciju i istu izmenite.
ОДГОВОР: Дозвољено је авансно плаћање, биће измењено.

На нашој интернет страници www.loznica.rs – Јавне набавке – jавне набавке 2019.
Службеник за јавне набавке – члан комисије
Слађана Томићевић
Достављено:
- портал јавних набавки
- сајт града Лознице
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