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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 404-103/2018-I/3-5 

Датум: 20.01.2019. године 

Сремски Карловци    

 

                                                                                             

Предмет: Појашњење - одговор на питање у отвореном поступку ЈНОП 1.3.12 

 

 У току рока за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке за додела 

уговора о јавно-приватном партнерству за вршење енергетске услуге применом мера уштеде 

енергије са „LED“ технологијом у насељима града Сремски Карловци а за коју су, дана 

28.12.2018. године, позив за достављање понуда и конкурсна документација објављени на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, овом наручиоцу је, дана 

17.01.2019. године, електронском поштом заинтересовано лице доставило допис у коме су 

садржана питања односно захтеви за појашњењем, и то: 

 

1. U tabeli na str. 12. konkursne dokumentacije naveden su kategorije puta M2, M3 i M5, a nisu 

navedene kategorije M4 i M6 koje ste naveli u opisima svetiljki na str. 13. i 14. konkursne 

dokumentacije. Dodatno, za kategoriju M2, pomenutu u tabeli na str. 12. ne postoji opis svetiljki 

na str. 13. i 14. konkursne dokumentacije. 

 

PITANJE: Molimo da uskladite kategorije puta u tabeli na str. 12. sa kategorijama navedenim u 

opisima svetiljki. 

 

2. Na str. 13. konkursne dokumentacije za kategorije puta M3, M4 i M5 traži se da ukupna 

efikasnost svetiljke bude veća od 129 lm/W, a na str 14. konkursne dokumentacije za kategorije 

puta M6 traži se da ukupna efikasnost svetiljke bude veća od 136 lm/W. 

 

PITANJE I KOMENTAR: Da li postoji neki specijalni razlog zbog koga ste tražili različite 

efikasnosti svetiljki ili su samo prepisani podaci iz kataloga preferencijanog proizvođača? 

 

3. Na str. 13. konkursne dokumentacije za kategorije puta M3, M4 i M5 tražite da „Радна струја 

у номиналном режиму рада треба да буде максимално 700мА“, a na str 14. konkursne 

dokumentacije za kategorije puta M6 tražite da „Радна струја треба да буде максимално 

500мА у номиналном режиму рада“. 

 

PITANJE I KOMENTAR: Molimo za dodatno objašnjenje iz kog razloga naručilac ograničava 

vrednost radne struje? Ukoliko je razlog bolja termička regulacija, isporučilac opreme to 

garantuje različitim ispitivanjima i dostavljenim sertifikatima ili testnim izveštajima. Da li 

postoji neki specijalni razlog zbog koga ste tražili različite maksimalne radne struje ili su samo 

prepisani podaci iz kataloga preferencijanog proizvođača? 

 

Smatramo da je ovaj zahtev neopravdan, te ga iz tog razloga treba izbaciti iz konkursne 

dokumentacije. 
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4. Na strani 13. konkursne dokumentacije za kategorije puta M3, M4 i M5 traži se: „Приступ 

компонентама унутар светиљке мора да буде могућ без употребе алата“. 

 

PITANJE I KOMENTAR: Možete li da nam kažete koja je svrha ovog zahteva kada zamena 

LED modula mora da se vrši u fabričkim ili laboratorijskim uslovima, s rukavicama, narukvicom 

za odvođenje statičkog elektriciteta, gumenom podlogom i jonizatorom? Takođe vas molimo da 

navedete bar 3 proizvođača i tipove svetiljki koji zadovoljavaju ovaj zahtev. U protivnom 

ostajemo u uverenju da je ovaj zahtev ubačen greškom ili je prepisan iz kataloga preferencijanog 

proizvođača, pogotovo što ovaj zahtev ne postavljate u opisima svetiljki za kategoriju puta M6. 

Molimo vas da ovaj zahtev izbacite iz konkursne dokumentacije. 

 

 У вези наведеног, а поступајући на основу члана 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и број 68/2015),  и увидом у конкурсну 

документацију, одговарамо како следи:   

  

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 1, БРОЈ 2 и БРОЈ 3 

 Наручилац ће усагласити конкурсну документацију. 

 

ОДГОВОР ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 4 

 Због потребе одржавања, наручилац жели да се приступ компонентама у светиљци 

врши без употребе алата, што већина савремених LED светиљки поседује. Наручилац не 

тражи приступ и замену LED модула на терену, већ комплетног оптичког блока. 

 
 

Указујемо свим заинтересованим лицима да се све наведено објављује на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

  

 

 

Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас, 

 

 

  

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


