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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-8
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: Захтевамо да Наручилац образложи процењену вредност јавне набавке наведену
на страни 12 од 75 конкурсне документације имајући у виду да смо у Нацрту Одлуке о буџету
Града Лознице за 2019. годину приметили да се податак о процењеној вредности набавке не
подудара са приказаним у конкурсној документацији? Такође захтевамо да Наручилац
прецизно дефинише који износ предвиђених средстава из Нацрта Одлуке о буџету града
Лознице за 2019. годину се односи на предметну јавну набавку имајући у виду да се у члану 3.
Нацрта Одлуке наводи да се за реконструкцију јавног осветљења, под редним бројем 8., из
буџета издваја 20.000.000,00 динара, док се чланом 6. дефинише да се у предметној години
(2019.) за комуналну делатност управљања/одржавања јавним осветљењем за удео енергетски
ефикасних светиљки издваја 40% од укупно предвиђених средстава у буџету у износу од
99.800.00,00 динара а што укупно износи 39.920.000,00 динара.
Захтевамо да Наручилац достави документ у коме се налази податак и појашњење о тачној
процењеној вредности јавне набавке јер на основу овако неажурираних и непрецизних података
заинтересована лица нису у могућности да припреме прихватљиве понуде.
ОДГОВОР: У члану 6. Одлуке о буџету града 99.800.000,00 динара се односи на утрошак
електричне енерегије и одржавање јавне расвете, а не на реконструкцију јавне расвете.
Процењена вредност јавне набавке је дата у плану и износи 33.333.333,00 динара.
Већ смо сугерисали да се процењена вредност јавне набавке јасно види у плану јавних
набавки и да је доступна на Порталу јавних набавки.
2. ПИТАЊЕ: На страни 14 конкурсне документације Наручилац наводи да је потребно
доставити превод на српски језик од стране овлашћеног тумача уколико су записници на
страном језику. Подсећамо да је техничка документација која се доставља уз понуду
преобимна, те је потребно доста времена и финансијских средстава превести исту, а за шта
Наручилац није оставио довољно времена до подношења понуда.
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ОДГОВОР: Јавна набавка је расписана 10.04.2019. године. Рок за достављање понуда је био
10.05.2019. године, затим је рок продужен на 16.05.2019. године. Сматрамо да су сви
заинтересовани понуђачи имали довољно времена да преведу потребну техничку
документацију.
3. ПИТАЊЕ: На странама 14 и 68 конкурсне документације Наручилац наводи да су понуђачи
дужни да своју понуду сачине у свему у складу са позитивним прописима из предметне
области, као и да се приликом извођења радова придржавају:
“Правилником о утврђивању модела уговора о енергетским радовима за примену мера побољшања
енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора (“СЛ.Гласник РС” бр. 41/2018)”.
Скрећемо пажњу да:
-

-

Без обзира на то што је Наручилац последњом изменом конкурсне документације навео
Правилник којег Понуђачи треба да се придржавају, то не искључује чињеницу да Наручилац
није припремио модел уговора који је у конкурсној документацији у складу са овим
правилником.
Модел уговора који је у конкурсној документацији није у скалду са овим правилником те
захтевамо да исти усагласите и да усагласите комплетну конкурсну документацију.
ОДГОВОР: Имајући у виду правну природу оквирног споразума, Наручилац прецизира да је
модел Уговора и конкурнса документација у свим битним елементима усаглашен са
позитивним прописима.

4. ПИТАЊЕ: У техничким описима светиљки се наводи да снаге будућих светиљки треба да
буду од 100 W и 120 W са минималним осветљајем модула од 130 lm/W. Да ли је Наручилац
свестан да таква светиљка даје више од 15.000 лумена и да ће највероватније произвести
превише осветљености која је небезбедна на стандардним саобраћајницама? Захтевамо да
измените услове и уподобите конкурсну документацију.
ОДГОВОР: Одговор дат у Одговорима објављеним 06.05.2019. године.
5. ПИТАЊЕ: У техничким описима светиљки се наводи да светиљка треба да буде предвиђена
за рад у амбијенту са температуром у опсегу од -40 степани до +60 степени. Овако постављен
услов је дискриминациони и супротан је основним начелима ЗЈН, захтевамо да исти измените
јер не постоји могућност да ове светиљке буду у ситуацији да треба да раде на овако високој
температури. Подсећамо да светиљке раде у ноћним часовима када је температура знатно
нижа, те захтевамо да измените услове и уподобите конкурсну документацију.
ОДГОВОР: Одговор дат у Одговорима објављеним 06.05.2019. године.
6. ПИТАЊЕ: У техничким описима светиљки се наводи да светиљка треба да омогући расипање
светлости под углом од 120 степени. Да ли је дозвољено да светиљка расипа светлост у већем
углу? Да ли је Наручилац упознат да обично овај угао износи 180 степени? Да ли је Наручилац
свестан каква светлост се добија под углом расипања од 120 степени, са светиљком снаге 120
W са модулима који дају 130 lm/W, на висинама које су стандард за улично осветљење?
Захтевамо да размотрите ове услове светиљки и да измените конкурсну документацију.
Такође захтевамо да Наручилац наведе геометрије монтаже светиљки (висине, удаљености,
позиције и сл.) јер је на начин предвиђен КД немогуће сачинити квалитетну понуду која може
дати квалитетно осветљење.
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ОДГОВОР: Одговор дат у Одговорима објављеним 06.05.2019. године.
7. ПИТАЊЕ: На страни 66 конкурсне документације се наводи да је рок за завршетак сваког
конкретног налога не може бити краћи од 7, а дужи од 30 календарских дана. Овај услов је
дискриминаторски и „тера“ понуђача да унапред зна колико Наручилац жели да поручи
светиљки, те да исте држи на лагеру, а то је у супротности са одредбама ЗЈН. Са друге стране,
овај рок у целој конкурсној документацији није усклађен, јер се различити подаци провлаче на
више различитих места, те захтевамо да усагласите конкурсну документацију.
ОДГОВОР: Кроз претнодна питања (објављена 06.05.2019. године) је дат одговор да рок за
завршетак радова сваког конкретног налога не може бити дужи од 90 календарских дана.
8. ПИТАЊЕ: На страни 66 КД, члан 7., позивате се на „техничку документацију“. О којој
техничкој документацији је реч, да ли уопште иста постоји? Захтевамо да Наручилац исту
учини доступном како би Понуђачи могли сачинити квалитетну и прихватљиву понуду.
Такође, на страни 67. КД Наручилац се позива на дозволу за рад, што имплицитно доводи до
закључка да је потребна „техничка документација“, па је нејасно чија је обавеза израде
наведене „техничке докуметације“, те захтевамо да Наручилац исто појасни и да у складу са
тим усагласи конкурсну документацију.
ОДГОВОР: Кроз претходна питања је дат одговор да понуђачи треба да поступе у складу са
налогом за рад који ће добити од Инвеститора и да не може одступити од сваког појединачног
налога. Техничка документација ће бити достављена извођачу радова пре потписивања сваког
појединачног уговора.
9. ПИТАЊЕ: На страни 69. КД се наводи да извођење вишка радова до 10% количине неће
утицати на продужетак рока, а у КД је претходно наведено да је максимално одступање 5%, те
захтевамо да ускладите документацију.
Захтевамо да Наручилац достави одговоре у складу са ЗЈН, у супротном бићемо приморани да
користимо право из члана 149. Закона о јавним набавкама. На страни 72. КД се наводи рок за
плаћање од 15 дана, а претходно је наведено да је рок за плаћање 45 дана. Конкурсна
документација је неусаглашена, те захтевамо да исту усагласите и измените. Захтевамо да
Наручилац достави одговоре у складу са ЗЈН
ОДГОВОР: Да, 10 % количине по Закону о узансама неће утицати на продужетак рока, то је
једно, а 5% вредности уговора а не КОЛИЧИНЕ, се односи на сам вишак радова а не на рок
извођења радова. Две ствари су у питању.
Законски рок за измирење обавеза према добављачима је 45 дана, а плаћање ће се врштити у
року од 15 дана.
10. ПИТАЊЕ: Наручилац је последњом изменом конкурсне документације навео дужину
гарантног рока за извршене радове и опрему. Молимо Вас да конкурсну документацију
уподобите са овом изменом с обзиром да исту нисте уподобили.
ОДГОВОР: Самим тим се сматра да је измењен рок кроз питања и одговоре дата 06.05.2019.
године.
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11. ПИТАЊЕ: На страни 18. КД у делу – Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке и
начин њиховог доказивања, тачка 2. Пословни капацитет, Наручилац захтева следеће: „Да
понуђач у претходних пет година (2014/15/16/17/18) има најмање један или више закључених и
реализованих уговора са наручиоцима посла – инвеститорима који за предмет имају набавку –
извођење предметних радова (информационих технологија и софтверског инжењеринга и/или
у области телекомуникација и на сличним радовима који су предмет ове јавне набавке) у
укупној вредности не мањој од 20.000.000,00 динара без ПДВ-а“.
Уколико смо добро схватили, предмет ове јавне набавке јесу радови на реконструкцији јавног
осветљења. Није јасно одакле се јавља потреба Наручиоца да од понуђача захтева искуство у
информационим технологијама и софтверском инжењерингу и/или у области телекомуникација
осим у случају да је ова конкурсна документација припремљена тако да услове из ње може
испунити само један фаворизовани понуђач и да је Наручилац услове уподобио баш према том
понуђачу. Јер, уколико Наручилац каже „...и на сличним радовима који су предмет ове јавне
набавке“, логично је да ће сваки понуђач који се бави реконструкцијом система јавног осветљења
доставити референце баш из те области, а не неке области која није ни у каквој вези са
предметном јавном набавком!
ОДГОВОР: Предмет јавне набавке је реконстуркција система јавног осветљења која
подразумева примену информационих технологија и софтверског инжењерига и/или у
области телекомуникација у функицији замене „класичне“ расвете тзв. „паметном“ расветом,
што недвосмислено произилази из конкурсне документације (даљинско управљање преко
LoRa-WAN мреже, имплементација софтвера на постојећи АПИ, даљинско димовање,
инсталирање опреме за надградњу система паметног управљања).
Напомињемо да су претходни одговори објављени на Порталу јавних набавки под бројем 40431-535/2019-IIIı-5 дана 06.05.2019. године.

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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