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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем Председника општине Ириг
број 01-404-12/2018 од 20.03.2018.године- „ За избор приватног партнера и додела уговора о
јавно-приватном партнерству за реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења
у насељеним местима општине Ириг “, сачинила је
ПОЈАШЊЕЊЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА И ДОДЕЛУ JАВНОГ
УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА
РЕКОНСТРУКЦИЈУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У
НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ ИРИГ
БР.ЈН 01-404-12/2018
Дана 09.05. и 10.05.2018.године примили смо мејлом дописе којим се траже додатне
информације/појашњење у вези Конкурсне документације -„ За избор приватног партнера и додела
уговора о јавно-приватном партнерству за реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног
осветљења у насељеним местима општине Ириг “ ,у оквиру којих су постављена следећа питања:

Питање 1. „ У конкурсној документацији у делу Додатни услови за учешће у поступку јавне
набавке - Пословни капацитет, Наручилац захтева од Понуђача „Да поседује интегрисани систем
управљања квалитетом SRPS ISO 9001; SRPS ISO 14001; SRPS OHSAS 18001; SRPS ISO/IEC
27001; SRPS EN ISO 50001 или одговарајуће - приложити копије сертификата.“
Молимо Наручиоца да појасни у којој вези су тражени сертификати SRPS OHSAS 18001 Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду, SRPS ISO/IEC 27001 - Систем
менаџмента безбедношћу информација и SRPS EN ISO 50001 - Систем менаџмента енергијом, са
предметом јавне набавке?
Чланом 76. став 6. Закона о јавним набавкама, одређено је да „Наручилац одређује услове за
учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са
предметом јавне набавке“.
Сматрамо да захтев истих није у логичкој вези са предметом јавне набавке. Такође,
одређивањем овако постављеног захтева, Наручилац значајно ограничава конкуренцију и на тај
начин дискриминише потенцијалне понуђаче.
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Сходно свему изнетом, понуђач скреће пажњу Наручиоцу на уочену неправилности у
конкурсној документацији предметног поступка јавне набавке, те захтевамо од Наручиоца да
приступи измени конкурсне документацији, на тај начин што ће обрисати тражене сертификате
SRPS OHSAS 18001, SRPS ISO/IEC 27001 i SRPS EN ISO 50001, који као такви нису у логичкој
вези са предметном јавне набавке и представљају дискриминаторски постављен захтев од стране
Наручиоца ?“
Питање 2. „На страни 21. конкурсне документације Наручилац наводи:
Произвођач светиљки:
Произвођач светиљки треба да поседује следећи сертификат:
- ISO9001 - Систем менаџмента квалитетом
- ISO14001 – Систем управљања заштитом животне средине
- OHSAS18001 – Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду.
Молимо Наручиоца да појасни из којих разлога захтева додатне услове од произвођача светиљки.
Наручилац захтева да ове сертификате доставе Понуђачи, али није јасно због чега би и
произвођачи светиљки требало да доставе исте сертификате, поготово што исти нису у вези са
опремом.?“
Питање 3. „ Наручилац се у конкурсној документацији на странама 6, 7, 9, 10, 26, 34, 35, 59, 62,
63, 64, 65, 67, 70, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 94 позива на прилоге ове конкурсне документације.
Имајући у виду да на Порталу јавних набавки нису објављени прилози, молимо Наручиоца да
појасни на које то прилоге мисли како би Понуђачи имали увид у исте .“
Питање 4. „Дана 04.05.2018 године, у складу са захтевом из конкурсне документације „Обилазак
терена - обилазак места за монтирање LED јавне расвете и пружања услуга и да се погледају
карактеристични профили саобраћајница као и услови за пружање предметне услуге“ наш
представник је обишао терен у општини Ириг у вези јавне набавке за избор приватног партнера за
реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења.
Приликом обиласка смо уочили да број светиљки у неким улицама није у складу са јавним
позивом (нашли смо више) и нашли смо неколико локација које нису наведене у конкурсној
документацији.
На терену смо нашли више светиљки:
ИРИГ
Карађорђева 19 комада натријум 70W
Војводе Путника 21 комад натријум 150W
Војвођанска 8 комада натријум 70W
Дом Здравља 2 комада жива 125W
Аутобуска станица 8 комада жива 125W
Гробље 10 комада жива 125W
ВРДНИК
Мирка Крбаревића 19 комада жива 125W
Хотел 18 комада натријум 150W
Бошка Сремца 8 комада жива 125W
Термал 16 комада натријум 70W
ЈАЗАК
Цара Уроша 22 комада натријум 150W
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НЕРАДИН
Змај Јовина 10 комада натријум 70W
ЈНА 5 комада натријум 70W
УКУПНО ВИШЕ

166 комада

Молимо Наручиоца да размотри и приступи измени конкурсне документације како би
потенцијални понуђачи могли да дају исправне понуде у складу са стањем на терену.“

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку - „ За избор приватног партнера и додела уговора о
јавно-приватном партнерству за реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења
у насељеним местима општине Ириг “ , доставља додатне информације/појашњење на постављенo
питањe:
На питање број 1.
Наручилац ће делимично прихватити захтев Заинтересованог лица.
Наручилац указује да је неопходно да Понуђачи поседују следеће интегрисане системе управљања
квалитетом:
- ISO9001 - Систем менаџмента квалитетом;
- ISO14001 – Систем управљања заштитом животне средине;
- ОHSAS18001 – Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду.
У складу са Чланом 63. ЗЈН, Наручилац ће приступити измени конкурсне документације.
На питање број 2.
Наручилац се захваљује на указаној сугестији Заинтересованог лица. У питању је техничка
грешка.
Довољно је да наведене сертификате - ISO9001 - Систем менаџмента квалитетом;
ISO14001 – Систем управљања заштитом животне средине и ОHSAS18001 – Систем управљања
заштитом здравља и безбедношћу на раду, доставе само Понуђачи.
У складу са захтевом Заинтересованог лица и у складу са Чланом 63. ЗЈН, Наручилац ће
приступити измени конкурсне документације.
На питање број 3.
Наручилац се захваљује на указаној сугестији Заинтересованог лица.
У складу са захтевом Заинтересованог лица и у складу са Чланом 63. ЗЈН, Наручилац ће
приступити допуни конкурсне документације.
На питање број 4.

Наручилац се захваљује Заинтересованом лицу на оправданој сугестији.
Наручилац је након указаног додатно проверио стање на терену и број постојећих
светиљки и светиљки неопходних за реконструкцију и дошао до истих података као и
Заинтересовано лице. У складу са тим, Наручилац ће изменити спецификацију постојећег
стања.
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Поред овога, Наручилац је приметио додатних 15 комада рефлектора Na 150W и 15
комада LED 54W светиљки које нису предмет реконструкције.
У складу са Чланом 63. ЗЈН Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне
документације и у складу са тим продужити рок за подношење понуде.
Ова појашњења представљају саставни део конкурсне документације.
Појашњење Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу управе за јавну
набавку, на интернет страници Општине Ириг (www.irig.rs) .
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Драган Стојић, председник комисије, ср
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