
Јавно предузеће за уређивање
грађевинског земљишта

″Краљево″
Ул. Хајдук Вељкова бр. 61                        www.direkcijakv.net      
36 000 Краљево                                         office@direkcijakv.net

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“
бр.  124/2012,14/2015, 68/2015), дајемо додатне информације и појашњења у вези са
припремањем понуде за јавну набавку  услуга  – Замена светиљки у парку у насељу
Моше Пијаде, Доситејевој улици и Улици Драгослава Богавца, ЈН  1.2.17 по Позиву за
подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки од 24.09.2019. године:

Дана 15.10.2019. године заведен у Јавном предузећу за уређивање грађевинског
земљишта “Краљево”   под  бројем 3840/19 достављено је  питање  заинтересованог
понуђача:

Питање 1        

 На питање заинтересованог понуђача у вези достављања узорка наручилац је
остао  при  свом  ставу  наводећи  да  ће  уколико  буде  имао  недоумице  ангажовати
надлежну  установу  (сертификовану  лабораторију)  која  ће  извршити  верификацију
светлосно техничких карактеристика.

Овакав  одговор  наручиоца  је  потпуно  апсурдан  јер  наручилац  да  би  ангажовао
сертификовану  лабораторију  мора  ангажовати  лабораторију  ван  граница  Републике
Србије  јер  на  нашој  територији  ни  једна  лабораторија  није  сертификована  нити
адекватна за верификацију светлосно техничких карактеристика.  Даље,  за наведене
верификације  –  испитивања  наручилац  мора  издвојити  свредсва  у  износу  од  око
неколико десетина хиљада еура што нема предвиђено у свом плану јавних набавки.
Како  наручилац  из  достављених  атеста  и  сертификата  може  утврдити  да  ли  нека
светиљка  задовољава  тражене  карактеристике  или  не,  а  како  је  одговор  у  вези
накнадне  верификације  крајње  нелогичан  и  нетачан,  захтевамо  од  наручиоца  да
избрише достављање узорка. Такође, напомињемо да захтевањем узорка наручилац
аутоматски даје предност само и искључиво оним понуђачима – произвођачима који
већ унапред имају припремљен узорак за ову јавну набавку!
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Одговор 1

Наручилац прихавата сугестију и одустаје од достављања узорка светиљке. У
том делу КД ће бити измењена

Питање 2

На  питање  потенцијалног  понуђача  у  вези  протектора  наручилац  остаје  при
захтеву да је протектор од равног каљеног стакла. Оваквим одговором и инсистирањем
наручилац је ограничио конкуренцију и само што није ставио уз опис светиљке и слику
произвођача. Наручилац нема основа да не дозволи протектор и од поликарбоната, јер
протектором од поликарбоната постиже се далеко већи степен ИК заштите и наручилац
аутоматски добија квалитетнију светиљку. Захтевамо да дозволите да протектор буде
од поликарбоната. 

Одговор 2

           Наручилац остаје при захтеву да протектор буде од равног каљеног стакла. 
Нетачно је да се при захтеву да протектор буде од равног каљеног стакла 
ограничава конкуренција, јер велики број реномираних произвођача светиљки 
поседује протектор од равног каљеног стакла, а због карактристика материјала 
од кога је израђен протектор, Наручиоцу је битан материјал, јер није исти 
квалитет осветљења, због тога што је каљено стакло транспаретније и не губи 
својства током времена у односу на поликарбонат.

Овај прилог  је саставни део конкурсне документације.        

                        

  КОМИСИЈА


