
        ГРАД ПИРОТ
Градска управа Пирот
Српских Владара број 82
Број: 404-117/2020
Датум: 25.09.2020.
             
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 06.07.2020. потенцијални понуђач је поставио следећа питања: 

Питања
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Одговор на питање 1:

Наручилац је свестан разлике cd/m2 и lx.

Две јединице се односе на захтеве постављене у стандарду СРПС ЕН 13201 за 
различите услове осветљења, тј. cd/m² за М-класе и lx за П-класе.
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Одговор на питање 2:

Наручилац жели да обезбеди да систем јавне расвете остане у исправном стању до 
истека уговора. Стога су узорковања мерења нивоа осветљења предвиђена као 
мера превенције 18 месеци пре истека уговора.

Мерења нивоа осветљења морају да буду обављена од стране независног 
сертификованог института према стандарду СРПС ЕН13201 да би се гарантовало 
правилно обављање мерења.

Ова мера је независна од било које потврде која се мора доставити у току 
тендерског поступка.

Правилник којим се дефинише модел уговора не ограничава даље захтеве који воде 
ка јасној расподели ризика између два партнера. Ова додатна мерења имају за циљ 
да минимизирају ризик од лоших перформанси опреме након истека уговора. Овај 
захтев ће такође резултирати повећањем нивоа поверења у ЛЕД технологију.
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Одговор на питање 3

Понуђач је одговоран да предложи план за М&В узимајући у обзир захтеве из 
тендерске документације.

Одговор на питање 4:

Степен осветљености обезбеђен је стандардом СРПС ЕН 13201 за различите 
категорије пута као што је приказано у табелaма 2 и 3.

Одговор на питање 5:

Јединице и вредности су тачне.

Одговор на питање 6:

У питању је тeхничка грешка. Категорија улице је М5. Биће исправљена конкурсна 
документација.
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Одговор на питање 7:

У питању је техничка грешка. Датум ће бити усклађен и исправљена конкурсна 
документација.
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Одговор на питање 8:

Наручилац је у ЈП навео захтеве система контроле који по његовом мишљењу нису у
супротности са осталим захтевима у тендеру.

У циљу појашњавања биће измењена конкурсна документација.
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Одговор на питање 9:

У КД није предвиђен Прелиминарни план финансирања.

Одговор на питање 10:

Цена стубова са светиљком се односи на челичи округли конусни стуб висине 8m и 
добијена је као просечна цена која је остваривана у јавним набавкама у протеколом 
периоду у граду Пироту.

Одговор на питање 11:

У питању је техничка грешка. Биће извршена измена конкурсне документације.
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Одговор на питање 12:

Понуђач може да предложи накнаду која је једнака до 90% гарантоване уштеде.

Дана 07.07.2020. потенцијални понуђач је поставио следећа питања: 
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Одговор на 1. питање

Тражени додатни услов се односи на укупан пословни приход за последње три
(3) године. У циљу отклањања недоумица Наручилац ће извршити измену КД.

Одговор на 2. питање

Наручилац прихвата сугестију и извршиће измену КД.

  

Комисија за предметну ЈН 
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