
        ГРАД ПИРОТ
Градска управа Пирот
Српских Владара број 82
Број: 404-117/2020
Датум: 01.10.2020.
             
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 28.09.2020. потенцијални понуђач је поставио следећа питања: 

ПИТАЊЕ 1: У табели на 26. страни Конкурсне документације за профиле 6, 7 и 8 
дефинисане су светло-техничке класе тротоара, али недостају улазни параметри 
који се односе на тротоаре, а који су неопходни за израду фотометријских 
прорачуна. Молимо да за ове профиле дефинишете све потребне параметре, а то 
су: ширина тротоара, положај тротоара (на страни стуба, наспрам стуба, са обе 
стране коловоза) и удаљеност тротоара од коловоза.
Такође, у истој табели за профил 10 нису дефинисани ширина коловоза и број 
коловозних трака (тј. ширина стазе,уколико се профил односи на пешачку стазу), а то
су неопходни улазни параметри за израду фотометријскогпрорачуна, па молимо да 
ове параметре дефинишете.
Дошло је до техничке грешке.
У табели у 2. колони Категорија пута/ тротоара, у реду 6. уместо М4/Р4 треба да 
стоји М4, у реду 7. уместо М4/Р3 треба да стоји М4 и у реду 8. уместо М3/Р3 
треба да стоји М3.
У реду 10. вредност ширине износи 3 метара и број коловозних трака 1. 

ПИТАЊЕ 2: У оквиру описа светиљки дат је „опис светиљке за осветљење пешачких
стаза“. Претпостављамо да се овај опис односи на профил 10, па молимо за 
потврду.
„Опис светиљки за осветљење пешачких стаза“ односи се на све светиљке 
чија је примарна намена осветљење пешачких стаза.

ПИТАЊЕ 3: На 30. страни Конкурсне документације наведено је: „Ради правилне 
монтаже и постизања потребног нивоа осветљености на категоризацији путева М3-
М6 неопходно је да понуђачи обезбеде лире или носаче за светиљке.“ С обзиром да 
понуђачи обезбеђују лире или носаче, у складу са фотометријским прорачунима, 
захтев да светиљке буду „погодне за универзалну монтажу“ нема никаквог смисла, 
па молимо да овај захтев уклоните.
Наручилац остаје при дефинисаном захтеву.

ПИТАЊЕ 4: У оквиру описа светиљки наведен је захтев: „Радна струја у номиналном
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режиму рада треба дабуде максимално 700 mA.“ Молимо за додатно објашњење из 
ког разлога Наручилац ограничава вредност радне струје? Уколико је разлог боља 
термичка регулација, испоручилац опреме то гарантује различитимиспитивањима и 
достављеним сертификатима или тестним извештајима. Сматрамо да је овај захтев 
неоправдан,те га из тог разлога треба уклонити из Конкурсне документације.
700 mA је уобичајена вредност и сви понуђачи би требало да буду у 
могућности да обезбеде светиљке високог квалитета под овим условима.

ПИТАЊЕ 5: У оквиру описа светиљки наведен је захтев: „Ефикасност целокупне 
светиљке укључујући драјвер и све губитке мора бити већа од 130 lm/W.“ На 31. 
страни Конкурсне документације наведен је захтев: „Понуђене ЛЕД светиљке треба 
да имају класу енергетске ефикасности мин. А+“. С обзиром да А+ енергетскакласа 
дефинише управо ефикасност (lm/W), сматрамо да је захтев да ефикасност 
светиљки треба да буде већа од 130 lm/W сувишан, па молимо да га уклоните.
Наручилац остаје при траженим захтевима, јер се они међусобно допуњују.

ПИТАЊЕ 6: На 41. страни Конкурсне документације је наведено следеће: „Понуђач 
подноси понуду на српском језику. Поступак јавне набавке се води на српском језику.
Сва документа, приватна или јавна, чији оригинални језик није српски, морају бити 
преведена на српски језик, оверена од стране судског тумача и ПРЕДАТА уз 
примерак на оригиналном језику.“
Да ли бисте прихватили сертификате, фотометријске прорачуне и осталу техничку 
документацију на енглескомјезику, с обзиром на њихову обимност, време потребно 
за превођење и трошкове које преводи проузрокују понуђачима? При томе, 
задржавате право да за сваки документ који вам се учини спорним тражите од 
понуђача превод у разумном року.
Наручилац прихвата могућност да се сертификати, фотометријски прорачуни и
остала техничка документација предају на енглеском језику, уз обавезу 
понуђача да на захтев наручиоца достави званични превод.

ПИТАЊЕ 7: На 31. страни Конкурсне документације је наведено следеће:
„За све понуђене типове светиљки је неопходно доставити узорак уз понуду (даном 
подношења, уз понуду) - по једну светиљку за сваки карактеристични профил. 
Узорке треба доставити у кутијама и сваки узорак мора бити обележен типом 
светиљки, категоријом улице за коју је намењена, називом произвођача и називом 
понуђача;”
Одмах после наведеног захтева следи следећи захтев:
“За све понуђене типове светиљки је неопходно доставити узорак уз понуду (даном 
подношења, узпонуду) - по једну светиљку за сваку понуђену врсту. Узорке треба 
доставити у кутијама и сваки узоракмора бити обележен типом светиљке, профилу 
за коју је намењена, називом произвођача и називомпонуђача. Уз узорке потребно је
доставити и предспојне уређаје (пригушницу и упаљач) и њихов технички лист 
(каталог), чиме се доказује њихова снага. Без техничког листа понуда ће се сматрати
непотпуном инеисправном;“
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Молимо да јасно и недвосмислено наведете какве узорке је потребно доставити, за 
које позиције и какообележене. Молимо да прецизирате какве „предспојне уредјаје 
(пригушницу и упаљач)“ треба доставити као ињихове техничке листове, обзиром на 
то да LED светиљке не садрже пригушницу и упаљач.
Наручилац прихвата захтев и биће извршена измена КД.

ПИТАЊЕ 8: У описима светиљки на странама од 27. до 30. Конкурсне 
документације, за сваку појединачну групу светиљки, је наведено следеће:
„Произвођач светиљки треба да гарантује изјавом да се у склопу светиљки налази 
овако специфициран уређај ида јасно назначи тип уређаја и његове основне 
карактеристике.“
Овом захтеву у описима различитих група светиљки претходе различити захтеви:
• за групе за категорије М3, М4. М5, М6 и за пешачке стазе, то је захтев за 
фотометријске
прорачуне;
• за групу за парковско осветљење, то је захтев програмабилни LED драјвер
• за групу рефлелтора, то је захтев за пренапонску заштиту у драјверу од 10 kV.
Молимо да прецизирате на који се уређај односи овај захтев, односно шта се 
подразумева под „овако специфициран уређај“.
У опису светиљки, посебно по категоријама пута и локацијама побројане су 
карактеристике светиљки које оне морају испуњавати.
За сваку понуђену светиљку, у зависности од места уградње, потребно је дати 
изјаву, којом произвођач гарантује да та светиљка испуњава услове за 
уградњу за дато место, као и да јасно назначи тип уређаја и његове основне 
карактеристике.

ПИТАЊЕ 9: У описима светиљки на странама од 27. до 30. Конкурсне 
документације, за сваку појединачнугрупу светиљки, је наведено следеће: 
„Светиљка треба да је опремљена интегрисаном пренапонскомзаштитом у самом 
драјверу од мин. 10 kV“
Драјвери реномираних производјача у великој већини случајева имају интегрисану 
пренапонску заштиту до 8 kV или чак 6 kV. Реномирани производјачи светиљки у 
своје светиљке уградјују додатне уређаје за пренапонску заштиту до нивоа 10kV, 
тако што их постављају пре драјвера. Тиме овај уређај штити и драјвер и све остале 
електричне компоненте у светиљци. Стога се овај начин заштите од пренапона 
сматра сигурнијим и бољим, а и јефтинијим за одржавање у случају квара услед 
пренапона.
Да ли прихватате LED светиљке у којима је заштита од пренапона до 10 kV 
остварена уградњом посебног уређаја за ту намену?
Наручилац ће прихватити и LED светиљке у којима је заштита од преднапона 
до 10 kV остварена уградњом посебног уређаја за ту намену.

ПИТАЊЕ 10: У опису рефлектора на страни 30. Конкурсне документације наведено 
је следеће: „Температурабоје LED диода у опсегу 4000 К ± 300 К; Индекс 
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репродукције боје CRI ≥ 80“
За све друге светиљке које су предмет овог пројекта захтевана је температура боје 
LED диода у опсегу
4000 К ± 300 К уз индекс репродукције боје CRI ≥ 70.
Висок индекс репродукције боје као што је CRI ≥ 80, може бити оправдан само у 
случају високих захтева закласу осветљења, што у случају рефлектора обично значи
да се користе за осветљење спортских објеката зависок ранг медјународних 
такмичења, које је прилагођено ТВ снимањима.
Са друге стране, за рефлекторе у овој Конкурсној документацији није захтеван 
фотометријски прорачун, па се намеће закључак да они нису предвидјени за објекте 
на којима су високи захтеви за осветљење премамедјународним препорукама.
Индекс репродукције боје (CRI) утиче на цену LED извора, па самим тим и светиљки.
На основу свега наведеног, мислимо да је захтев за CRI ≥ 80 неоправдано висок и да
ће без разлога довести до веће цене овог пројекта, па предлажемо да промените 
овај захтев на CRI ≥ 70 као и у случају свих осталих светиљки, и тиме смањите 
укупне трошкове пројекта.
Предметни рефлектори се инсталирају на дечијим игралиштима, за које 
Наручилац жели високе класе осветљења, те стога остаје при дефинисаном 
захтеву.
ПИТАЊЕ 11: У опису светиљки за парковско осветљење на страни 28. Конкурсне 
документације наведено је следеће: „Потребно је да протектор светиљке обезбедјује
ULOR=0%“. За ову позицију треба понудити светиљку предвидјену за монтажу на врх
стуба, осно симетрично у односу на стуб, дакле светиљку декоративног типа, својим 
обликом прилагодјену монтажи у парковима, на стубове мање висине. Код светиљки 
за ову намену осим квалитета материјала и израде, један од најважнијих елемената 
је и дизајн. Стога се за овакве светиљке, тј светиљке за амбијентално осветљење 
дозвољава ULOR већи од 0%. У препорукама које важе у Србији није стриктно 
ограничен max ULOR за светиљке, али се у складу са медјународним препорукама и 
смерницама, за светиљке за парковско/амбијентално осветљење прихвата ULOR do 
3 %.
Сходно свему наведеном, предлажемо да дозволите ULOR ≤ 3% за светиљке за 
парковско осветљење. 
Наручилац остаје при дефинисаном захтеву.
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Дана 29.09.2020. потенцијални понуђач је поставио следеће питање:
 

Дана 30.09.2020. потенцијални понуђач је поставио следеће питање: 

С обзиром да је рок нови рок за достављање понуде 6.10.2020, а да се конкурсном
докуметнацијом од  Понуђача тражи да достави банкарску гаранцију  за озбиљност
понуде у износу од 10% од вредности понуде  са роком важења од најмање 30 дана
дужим од рока важности понуде. С обзиром да је вредност понуде велика и да је
износ банкарске гаранције око 300.000 еур, а имајући у виду да се налазимо и пост-
COVID периоду и да су банке презатрпане са предметима, а поједине банке и даље
раде и режиму рада од куће, сматрамо да је нови рок за подношење понуде кратак и
да је  потребно  продужити  рок  за  минимум 15 дана како би сви понуђачи  имали
довољно времена за добијање средства обезбеђења од банке.

Одговор на питања од 29.09.2020 и 30.09.2020. године

Прихвата се захтев за продужење рока.

Комисија за предметну ЈН 

Српских владара 82  18300 Пирот  телефон: 010/305-532  телефакс: 010/313-901
Е-маил: kabinet@pirot.rs


