Република Србија
Општина Ражањ
Општинска управа
Број: 404-296/19-02
Датум: 19.08.2019. године
Трг Светог Саве број 33
e-mail: kancelarija.msp@gmail.com
У складу са чланом 63. став 3. а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне документације за отворени
поступак јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума бр. 1.1.4./19 – Реконструкција
система јавног осветљења на територији општине Ражањ (у даљем тексту: Конкурсна
документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца
Општина Ражањ, Ул. Трг Светог Саве број 33, 37215 Ражањ, у законском року објављује, свим
заинтересованим лицима,

Одговоре и појашњења на питања
постављена од стране заинтересованог лица
за отворени поступак јавне набавке бр. 1.1.4./19
Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питања, односно
захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом одговор /
појашњење од стране Комисије :
Питања:
-

У описима светиљки на страни 6. Наведен је захтев „Максималне струје 700мА“

Питање 1: Молимо за додатно објашњење из ког разлога наручилац ограничава вредност радне
струје? Уколико је разлог боља термичка регулација, испоручилац опреме то гарантује
различитим испитивањима и достављеним сертификатима или тестним извештајима.
Сматрамо да је овај захтев неоправдан, те га из тог разлога треба избацити из конкурсне
документације.
-

У описима светиљки на стр. 6 наведен је захтев „Светиљка мора да буде даљински
контролабилна и путем напојног кабла из ормана напајања.“

ПИТАЊЕ 2: Молимо за додатно објашњење
укључења/искључења или на димовање?
-

да

ли

сте

мислили

на

контролу

На страни 6. Конкурсне документације тражите.“ Светиљка поседује додатну спољну
клему за брзо повезивање на напон у степену IP66 заштите..“
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ПИТАЊЕ 3: Молимо вас да појасните да ли ова клема треба да буде унутар или ван светиљке.
Ако је монтирана унутра, чему захтев за IP66 заштитом?
Ако је споља, онда треба да кажете да ли је потребан кабл и дефинишете његове
карактеристике (број жица, изолацију и сл.), као и његову дужину или је довољно да клема
буде испоручена у кутији са светиљком, како би захтев био прецизан.
У противном, понуде различитих понуђача неће бити упоредиве.
Молимо да у том смислу коригујете конкурсну документацију.
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА:
1.
Наручилац је предвидео овај део техничке спецификације јер је везан за тип LED извора
светла, чиме је ограничио опсег нежељеног рада у преоптерећеном режиму, где се, сем како је
заинтересовано лице приметило, очекује веће термичко оптерећење, али и скраћење животног
века компоненте и бржег опадања светлосног интезитета током времена. Наручилац је овим
условом прописао жељени квалитет и поузданост светиљке, а све у складу са одредбама ЗЈН
који уређују прописивање техничке спецификације, пре свих члан 70. став 1. и 2. ЗЈН, имајући
у виду да је одредио максимално оптерећење, док је све испод тога прихватљиво за наручиоца.
2.
Уколико заинтересованo лице пажљиво сагледа захтеве из техничког дела конкурсне
документације, увидеће да је Наручилац дефинисао шта је минимум захтева за даљинску
контролу светиљке на страни 9. конкурсне документације ,,Минималан захтев и потреба
Наручиоца је да се светиљке могу даљински репрограмирати у виду промене светлосних сцена
димовања.''
3.
Заинтересовано лице је већ, цитирајући страну 6. кд: ,,Светиљка поседује додатну спољну
клему ...'', практично, одговорио на питање да ли је клема унутра или ван светиљке. Дакле,
клема је ван светиљке, јер је спољна.
Даље, није неопходно појашњење о детаљима самог кабла, из разлога што исти одређује и
усклађује произвођач светиљки, према конструкцији светиљке и улазним параметрима, те је
самим тим сваки од истих прихватљив за наручиоца. Са друге стране клеме, према мрежи,
јасно је дефинисано у предмеру на страни 4. и 5. о ком се типу кабла ради. Ради се о PP00-Y
3x1.5mm2.
Даље, с обзиром да је у опису позиције светиљке дефинисана, прописана и клема, она чини
саставни део исте и из тог разлога је и њен неодвојив део.
Комисија за јавну набавку у отвореном поступку бр. 1.1.4./19
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