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Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 23/2018 
Број:404-23-517/2018-IIIı-8 
Датум: 09.05.2018. године 
        Л о з н и ц а 
 

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: 404-23-517/2018-IIIı-8 
 
Предмет:  Одговор на постављено питањe у вези јавне набавке број 23/2018 – ''Радови на 
реконструкцији јавног осветљења у градском и приградском подручју, отворени поступак 
ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од 24 месеца од дана 
закључења оквирног споразума''  
 
На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на 
питања  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца. 
 
ПИТАЊЕ 1: На страни 10 од 47, у оквиру неопходног пословног капацитета, тражите: 
понуђач мора да има најмање 3 изведена посла у области информационих технологија и 
софтверског инжењеринга, у области телекомуникација и на сличним радовима који су 
предмет набавке за претходне 3 године, молимо Вас да појасните 
 
ОДГОВОР:  Одговор је већ дат у претходним питањима и одговорима од 30.04.2018. године. 

ПИТАЊЕ 2: На страни 11 и 23 од 47 наводите понуђачима који не успеју у поступку јавне 
набавке, меница и картон депонованих потписа биће враћени након потписивања оквирног 
споразума, молим да појасните 
 
ОДГОВОР:  Мисли се на понуђаче чије се понуде оцене као неприхватљиве. 
 
ПИТАЊЕ 3: На странама 10,21,22 и 41 од 47, као средство обезбеђења за добро извршење 
посла, тражите -доставити сопствену бланко меницу за повраћај аванса. Да ли је потребно 
доставити и меницу за повраћај аванса и за добро изврешење посла. 
 
ОДГОВОР:  Да потребно је доставити и меницу за повраћај аванса и за добро извршење 
посла. 

ПИТАЊЕ 4: На страни 31 од 47 у обрасцу понуде тражите да комуникациони LoRaWAN 
модул за даљинску контролу и управљање лампом (треба да буде у кућишту). Да ли 
поменути модул треба да буде интегрисан у светиљку или дограђен у кућиште светиљке? Да 
ли ћете прихватити понуду којом је предвиђен комплетан систем управљања неког другог 
произвођача, на пример CitySmart? 
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ОДГОВОР:  Прихвата се модул који је интегрисан у светиљку као и модул дограђен у 
кућиште светиљке. 
Уколико је систем управљања другог произвођача компатибилан са LoRaWAN системом 
прихвата се. 

ПИТАЊЕ 5: На страни 32 од 47 у обрасцу Понуде, тражите да радни век минимум 30.000 
радних сати.  Молимо вас да се изјасните да ли захтевате да гарантни рок буде 30.000 сати 
или радни век 30.000 сати. На који период понуђач треба да достави меницу за отклањање 
недостатака у гарантном року, да појасните како да дођемо до вредности осветљаја од 90% 
радоног века? 
 
ОДГОВОР:  Гаранти рок је 2 године од дана техничког пријема, а на декларацији 
произвођача мора бити назначено да је радни век светиљке мин. 30.000 радних сати. 
Вредност осветљаја такође мора бити наведен у декларацији произвођача којом он потврђује 
да неће пасти испод 90% током радног века. 

ПИТАЊЕ 6: На страни 32 од 47 у обрасцу Понуде тражите светиљку предвиђену за рад у 
абијенту са температуром у опсегу -40 ºC до +60 ºC. Због чега је потребно да светиљке могу 
да раде до +60 ºC и да ли можете у интересу обезбеђења конкуренције да наведете бар 3 
светска произвођача који производе светиљке за јавну расвету са тим карактеристикама 
 
ОДГОВОР:  С обзиром да се у кућишту светиљке налази електроника од управљачког 
(комуникационог) система и да је стално под напоном потребно је обезбедити да ради у том 
температурном опсегу, пошто више светских произвођача нуди комуникационе модуле за 
управљање светиљкама у овом температурном опсегу. 

ПИТАЊЕ 7: Да се изјасните на колико месеци се закључује оквирни споразум? 
 
ОДГОВОР:  на 24 месеца, што је наведено и у самом називу јавне набавке. 

ПИТАЊЕ 8: На страни 31 позиције 2 до 5, тражите температурну боју светла од 3500 до 
6000 К. Да ли значи да понуђене и испоручене светиљке и сијалице могу имати различиту 
боју светла у зависности од тога коју понуђач тренутно поседује? 
 
ОДГОВОР:  Потребно је да понуђачи понуде све светиљке са истом температурном бојом 
која може да се креће у распону од 3500- 6000 К чиме омогућавамо ширу конкуренцији. Нпр. 
могуће је понудити све светиљке са температурном бојом од 5000 к. 

ПИТАЊЕ 9: На страни 31 у обрасцу Понуде тражите носач лампе унутрашњег пречника 
минимално 45 мм, са подесивим углом до 120 степени. Молимо да појаните да ли се мисли 
да светиљке буду подесиве у распону од 120 степени или на нешто друго, да ли се тражи да 
се испоруче рефлектори? 
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ОДГОВОР: Понуђене светиљке морају да имају зглоб подесив до 120º, ради различитих 
положаја лира на постојећим стубовима. Конкурсном документацијом је прецизирано да 
понуђач треба да понуди светиљке за уличну расвету. 

ПИТАЊЕ 10: На страни 31 тражите на позицијама 2 и 3 да ефикасност ЛЕД модула буде 
130 lm/W, а на позицијама 4 и 5 120 lm/W. Због чега не захтевате исту ефикасност за све 
позиције? 
 
ОДГОВОР:  Позиције 2 и 3 из Обрасца Понуде се односе на ожичене лампе за осветљење 
улица због чега је тражен осветљај лед модула од минимум 130 lm/W, док се позиције 4 и 5 
односе на сијалице са грлом Е-27 за осветљење парковских површина и тражен је осветљај 
лед модула од 120 lm/W.  
Класе путева и улица на којима су предвиђене светиљке на позицијама 2 и 3 из понуде биће 
утврђене на основу програма који доноси јавно предузеће које управља истим и системом 
јавне расвете, а које је основано од стране града Лознице  које ће у складу са тим урадити и 
потребну пројектну документацију. 

ПИТАЊЕ 11: На страни 31 тражите светиљке снаге од 50 W и снаге од 30 W. Да ли ово 
значи да тражите светиљке снаге од 30 W па навише и од 50 W па навише? 
 
ОДГОВОР:  Од 30 w па навише  
Од 50 w па навише 

ПИТАЊЕ 12: Да ли је предвиђено управљање лампама на позицијама 4 и 5 у обрасцу 
Понуде и на који начин 
 
ОДГОВОР:  За позиције 4 и 5 не тражи се управљање лампама. 

ПИТАЊЕ 13: Које су укупно оквирне количине светиљки које предвиђене да замените 
 
ОДГОВОР:  Одговор је већ дат у питањима и одговорима од 30.04.2018. године. 
 

 
На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – јавне набавке  2018. 
       

                                      
 
                                                        Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          
                                                        Слађана Томићевић                                                       

Достављено: 
- портал јавних набавки  
- сајт града Лознице 
 


