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ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЈН, РЕДНИ
БРОЈ 1.2.17/2020: ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА, ПРИМЕНОМ
МЕРА  И  ПОБОЉШАЊА  ЕНЕРГЕТСКЕ  ЕФИКАСНОСТИ  И  СМАЊЕЊА
ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПИРОТА

Дана 22.05.2020. потенцијални понуђач је поставио следећа питања: 

Питања

1. U  opisu  svetiljki  za  kategorije  puta  M3,  M4  I  M5,  parkovsko  osvetljenje,
osvetljenje  pesackih  staza,  kategoriju  puta  M6  I  za  refletorsko  osvetlenje,
Narucilac  navodi  da  efikasnost  celekupne  svetiljke  ukljucujuci  drajver  I  sve
gubitke mora biti veca ili jednaka 130lm/w (tj=25 C)

Smatramo  da  se  najefikasnije  osvetljenje  postize  svetiljkama  cija  je  efikasnost
ukljucujuci  drajver  I  sve  gubitke  veca  ili  jednaka  od  100lm/w.
iz  tog  razloga,  nije  jasan  zahtev  narucioca  da  zahteva  ovoliko  visoku  efikasnost
svetiljke,  pogotovo  imajuci  u  vidu  zahtev  da  ponudjene  LED  svetiljke  treba
da  imaju  klasu  energetske  efikasnosti  min  A+,  ukazujemo  da  su  ova  dva  zahteva
potpuno  kontradiktorna  I  da  je  u  ovom  delu  konkursne  dokumentacije  neophodna
izmena.

Ako  uzmemo  u  obzir  odredbe  Pravilnika  o  oznacavanju  energetske  efikasnosti
elektricnih  sijalica  I  svetiljki  (  SL.  glasnik  RS,  br.24/2014)  nelogican  je  zahtev  da  za
svetiljke koje imaju klasu energetske efikasnosti najmanje A+ efikasnost iste bude 130 lm/
w,  zbog  cega  nije  ni  moguce  pripremiti  prihvatljivo  tehnicko  resenje,
te  molimo  Narucioca  da  u  cilju  omogucavanja  sto  je  moguce  vece  konkurencije
I  sprecavanja  koriscenja  diskriminatorskih  tehnickih  specifikacija  izmeni  konkursnu
dokumentaciju  u  ovom  delu  tako  da  zahtev  za  efikasnost  celokupne  svetiljke
ukljucujuci drajver I sve gubitke bude veca ili jednaka 100lm/w

2  Na  strani  31  od  156  konkursne  dokumentacije  navodi  se  da  Narucilac  zahteva
da  ponudjac  dostavi  garanciju  proizvodjaca  svetiljki  na  minimum  5godina.
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Smatramo  da  bi  logican  zahtev  bio  da  najkraci  rok  garancije  koliko  jedan
proizvodjac treba da garantuje za ponudjenu opremu 10 godina.

Shodno  nacelu  efikasnosti  I  ekonomicnosti  Narucilac  je  duzan  da  u  postupku
javne  nabavke  pribavi  dobra,  usluge  ili  radove  odgovarajucek  kvaliteta  imajuci  u  
vidu  svrhu,  namenu  I  vrednost  javne  nabavke,  kao  I  da  obezbedi  da  se  postupak  
javne  nabavke  sprovodi  I  dodela  ugovora  vrsi  na  nacin  propisan  ovim  zakonom,
sa sto manje troskova vesanih za postupak I izvrsenje javne nabavke.

U  interesu  Narucioca  jeste  da  zahteva  sto  je  moguce  duzi  garantni  rok,  te
molimo  Narucioca  da  izmeni  konkursnu  dokumentaciju  u  ovom  delu  tako  da
zahtev u pogledu roka trajanja garancije proizvodjaca bude 10 godina.

Одговори

1. Ниво енергетске ефикасности је  веома важан за  Наручиоца и  зато су  оба
критеријума постављена као минимум.

2. Приватни  партнер  сноси  ризик  исправног  функционисања  опреме  коју
инсталира  у  току  целог  трајања  уговорног  периода.  Наручилац  је  унео
обавезан минимални рок гаранције од 5 година за светиљке, при чему је на
понуђачу  да  одабере  опрему  у  складу  са  захтевима  и  својим  пословним
планом за пројекат јавно приватног партнерства. 

  

Комисија за предметну ЈН 
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