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Број: 5/19/1-2212 
Дана: 26.08.2019.  
 
(одговор 2) 
 
Поштовани, 
 

У отвореном поступку јавне набавке добара – замена старих светиљки новим, ЛЕД светиљкама, 
број јавне набавке 60-2019-О-01, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив 
за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 31.07.2019. године, 
заинтересовано лице је, путем електронске поште,  доставило дана 22.08.2019. године  захтев за 
додатно појашњење без броја, код Наручиоца заведено под бројем 4349/19. 

 
Питања   

 

Поштовани, 

у складу са чланом 63.ЗЈН а у циљу припремања исправне понуде указујемо вам на уочене 
недостатке у конкурсној документацији ЗАМЕНА СТАРИХ СВЕТИЉКИ НОВИМ, ЛЕД 
СВЕТИЉКАМА, број јавне набавке: 60-2019-О-01: 

 1.      Наручилац је у конкурсној документацији прописао Образац 8. Изјава о обиласку 
локације. С обзиром да је обилаза локације уз конкурсној документацији предвиђен као 
могућност потребно је да наведете да достављање овог обрасца није обавезно. Свакако је 
Републичка комисија у својим многобројним решењима констатовала да је обилазак локације 
непотребан и дискриминаторски услов.  

 2.      Наручилац је захтевао да се за сваки тип светиљки која се мења у односу на решење из 
Техничке спецификације адекватност замене докаже приложеним техничким карактеристикама 
светиљки као и софтверским симулацијама и прорачунима израђеним у софтверском пакету 
Dialux или Relux. При овоме Понуђач је у обавези да изврши софтверску симулацију и 
прорачуне у свим просторима у којима је предвидео измену типа светиљке. Како би понуђачи 
могли да ураде и приложе фотометријски прорачун потребно је да наручилац објави 
параметре сваке просторије који су потребни за израду фотометријског прорачуна као 
што су: димензија просторије (висина, ширина, дужина), тип пода, тип зида, тип плафона, 
коефицијенат рефлексија зида, коефицијенат рефлексија подова односно плафона, однос 
зидова и стаклених површина, место уградње у односу на положај и облик сваке 
појединачне просторије са тачним мерама и позицијама. Такође треба да објавите и извод из 
пројекта на који се позивате јер напомињемо да чак и они понуђачи који би извршили обилазак 
локације опет не би могли да имају податке који су потребни за израду прорачуна. 
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 3.      Наручилац је навео (уколико се мења тип светиљке) да је понуђач дужан да доставити 
извештаје са одговарајућим прорачуном (по узору на прорачуне урађене у предметној пројектно-
техничкој документацији) којим се доказује испуњеност захтева унапређења енергетске 
ефикасности новог система расвета минимално једнаког са онима који је изражен у предметној 
пројектно-техничкој документацији. 

С обзиром да наручилац захтева од понуђача да докажу да измењени типови светиљки 
задовољавају постављене захтеве у погледу светлотехничких карактеристика и квалитета 
осветљаја, потребно је да наручилац објави светлотехнички прорачун из пројекта као и 
прорачун енергетске ефикасности. 

 4.      Наручилац је захтевао да произвођач понуђених светиљки има имплементиране ИСО 
стандарде. С обзиром да према одредбама ЗЈН наручилац одређује услове за учешће понуђача а 
не произвођача, а како понуђач истовремено не мора бити и произвођач светиљки захтевамо да 
постављени услов избришете. Већ се захтевају ИСО стандарди понуђача па је сасвим 
непотребно и супротно ЗЈН да постављате и услове за произвођача светиљки. 

 5.      У додатним условима финансијског капацитета наручилац је захтевао од понуђача да 
докаже да је у претходне 3 године испоручио и уградио ЛЕД светиљке за унутрашње осветљење 
пословних и јавних објеката у минималном износу од 8.000.000,00 динара без ПДВ-а. С обзиром 
да је ЛЕД технологија тек сада интезивно почела да се примењује неосновано је да наручилац 
захтева оволики износ референтних радова. Такође, како додатне услове одређујете према 
предмету јавне набавке и врсти радова, а имајући у виду да је предмет јавне набавке - ознака из 
општег речника набавке: 31500000-расветна опрема и електричне светиљке и да у предметним 
радовима осим ЛЕД светиљки има и осталих радова и материјала који чине једну целину 
захедно са ЛЕД светиљкама  (као што су ПВЦ каналице, кабал и сл.) сматрамо да је примерено 
да се захтева референца на ИНСТАЛАЦИЈИ УНУТРАШЊЕГ ОСВЕТЉЕЊА а не да се 
инсистира на ЛЕД светиљкама. 

 Захтевамо да размотрите и измените постављени услов по питању референтних радова. 

 6.      Уколико се мења тип понуђених светиљки да ли се документација за исте може доставити 
на неком од светски признатих страних језика (нпр.енглески) имајући у виду да је 
документација обимна и да је за превод исте потребно доста и средстава и веремена, а имајући у 
виду члан 9. став 2. ЗЈН који предвиђа обавезу наручиоца да се поступак спроводи са што мање 
утрошака времена и средстава. 
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Одговори Наручиоца 
 

Одговор на питање 1. 

Обзиром да је, како кажете, обилазак локације предвиђен као могућност, Образац 8 се доставља 
опционо, односно није обавезан елеменат понуде. 

 

Одговор на питање 2. 

Наручилац је оставио могућност обиласка локације и увида у техничку документацију баш из 
разлога да би потенцијални понуђачи могли да припреме квалитетну понуду (страна 5/46 тачка 
1.7), параметри које помињете су потребни у случају када се мењају карактеристике из захтеване 
техничке спецификације, важећи прорачун губи смисао. Техничке карактеристике просторија се 
усвајају од стране пројектанта приликом израде захтеваних прорачуна, и за сваки тип светиљке 
који се мења са одговарајућим, овај прорачун се мора посебно урадити, не може се користити 
постојећи. Стручно лице које обиђе објекат може урадити овај прорачун. 

 

Одговор на питање 3. 

У случају када се мењају карактеристике из захтеване техничке спецификације, важећи 
прорачун губи смисао. Техничке карактеристике просторија се усвајају од стране пројектанта 
приликом израде захтеваних прорачуна, и за сваки тип светиљке који се мења са одговарајућим, 
овај прорачун се мора посебно урадити, не може се користити постојећи. Потенцијални понуђач 
може да изврши увид у техничку документацију приликом обиласка, али она није релевантна 
ако се мењају захтеване техниче карактеристике, већ се мора урадити нова техничка 
документација и прорачун енергетске ефикасности, што се захтева само од оних понуђача који 
мењају захтеване карактеристке опреме из техничке сецификације. 

 

Одговор на питање 4. 

Наручилац сматра да је потребно да произвођач светиљки послује у складу са наведеним или 
одговарајућим стандардима, јер се тиме смањује могућност да понуђене светиљке не буду у 
складу са достављеним техничким листовима, односно да светиљке буду лошег квалитета. 
Стандарди нам то гарантују. 

 

Одговор на питање 5. 

Након разматрања постављеног захтева и увида колико је пројеката ЛЕД расвете реализовано 
само у јавном сектору путем јавних набавки, Наручилац остаје при свом захтеву да се доставе 
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тражени докази о референцама. Опрема и светиљке вишестуко имају већу вредност од самих 
радова, који престављају занемарљив део у укупној вредност набавке. 

 

Одговор на питање 6. 

Наручилац ће прихватити техничку документацију, на основу које се може утврдити да 
понуђена светиљка одговара пројектованој, а уколико буде нејасноћа, током оцењивања понуда, 
тражиће допуну документације преводом. 

 
 
 
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
Комисија за јавну набавку 60-2019-О-01 


