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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 20.04.2018.године примили смо мејлом допис 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 додатних услова за учешће у поступку
јавне набавке, Пословни капацитет наручилац је ограничио период имплементације мера уштеде
енергије на период од две године од момента објављивања јавног позива. С'обзиром на
специфичност предмета јавне набавке и период на који се врши имплементација (на период до 13
година), захтевамо да наручилац повећа захтевани период у ком је потенцијални понуђач извео
радове.
Сматрамо да овим дискриминаторским условом наручилац крши начело обезбеђивања што
је могуће веће конкуренције, а самим тим и себе доводи у ситуацију да реализацију пројекта плати
много више од реалне тржишне цене.
Такође, овим условом наручилац крши Закон о јавним набавкама Члан 77 који наводи:
(2) један или више доказа примерених предмету уговора, количини и намени, као што је:
(1) списак најважнијих изведених радова, испоручених добара или пружених услуга за период који
није дужи од осам година за радове, односно пет година за добра и услуге, са износима, датумима
и листама купаца односно наручилаца.
Члан 77. ЗЈН јасно наводи да је период од 8 година за изведене радове, у овом случају
имплементација мера уштеде енергије.
Предлажемо наручиоцу да прихватити наведене сугестије, у супротном бићемо принуђени
да поднесемо Захтев за заштиту права.?“
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Питање 2. На страни 54. у обрасцу број 6 - Финансијски подаци понуђача за последње три
године, за укупан годишњи приход у табели наводите период 2014, 2015 и 2016 године, а на
страни 28 укупан годишњи приход тражи се за последње три године односно за период 2015, 2016
и 2017. године. Позивајући се на то да је законски рок за предају финансијских извештаја за 2017.
годину 30.06.2018. године, да ли ће понуда бити исправна и прихватљива ако се доставе извештаји
за 2014, 2015 и 2016. годину, као што се и наводи на страни 54 конкурсне документације?
Питање 3. . На страни 31 конкурсне документације, захтевате као доказ пословног
капацитета: "Фотокопије закључених уговора из којих се недвосмислено може утврдити да
је Понуђач извршио реконструкцију или адаптацију јавног осветљења са ЛЕД светиљкама, а не
само изворима светлости, нити тракама и започео период гарантовања и одржавање система по
моделу уговора који је сличан као што је предмет јавне набавке, и то најмање један (1) уговор у
периоду од две (2) године од момента објављивања предметног јавног позива са обимом од
минимум 3.000 комада ЛЕД светиљки и најмање 25 управљачких уређаја за укључивање и
искључивање система јавног осветљења. Уколико у уговору није назначен број светиљки или број
уређаја, неопходно је доставити и записник о примопредаји пројекта. Треба доставити и потврде
наручилаца о квалитетној реализацији достављених уговора - попуњен и оверен образац 7 из
поглавља ВИИ конкурсне документације (Потврда наручиоца је уједно и образац бр. 7 и садрже:
назив наручиоца, предмет посла, датум почетка посла, датум завршетка имплементације, вредност
посла у нето износу, број уграђених светиљки, број уграђених уређаја за укључивање и
искључивање, период на који је предметни уговор закључен, наводе наручиоца о квалитету
реализације уговора и контакт наручиоца)".
С' обзиром на захтевани начин доказивања, наше питање гласи: Да ли ће понуда бити
исправна и прихватљива уколико доставимо потврду предходног наручиоца на образцу бр. 7 који
садржи све захтеване податке, записник о примопредаји објекта из ког се може утврдити укупан
број светиљки а уместо комплетног уговора доставимо прву и последњу страну уговора из којих
се такође може јасно утврдити укупан број ЛЕД светиљки? Остали подаци који су садржани у
уговорима, садрже податке које представљају пословну тајну понуђача.
Питање 4. У конкурсној документацији на страни 93 у Упутству за попуњавање Обрасца
структуре цене, ред број 3 наводите да "Максимално трајање периода гарантовања износи 13
година". У Моделу уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције,
рационализације и одржавања јавног осветљења у насељеним местима општине Ириг", на страни
65 у члану 4.3 Трајање периода гарантовања, наведено да ће период гарантовања трајати тринаест
(13) година, као и у свим осталим деловима конкурсне документације где је наведен период
трајања гарантовања. Наше питање гласи: Да ли је период гарантовања 13 година или максимално
13 година и у том случају који је минимални период гарантовања?
Питање 5. На страни 26 конкурсне документације наведено је да потенцијални Понуђач
наведе сав потребан материјал и опрему која се предвиђа пројектом, па Вас из тог разлога
молимо да нам доставите одговор како је потенцијални Понуђач у могућности да достави
наведено, с обзиром да је израда пројекта за извођење предметних радова дефинисана да се ради у
припремном периоду и у том периоду потенцијални Понуђач је у могућности да, након
евентуалног потписивања уговора о јавно-приватном партнерству, предвиђа трошак израде
пројекта за извођење, којим ће тачно дефинисати све потребне материјале и опрему. Сматрамо да
потенцијални Понуђач није у могућности да пре израде пројекта за извођење радова достави
наведени списак свих потребних материјала и опреме, те Вас молимо да у складу са наведеним,
направите измену конкурсне документације и уклоните део који дефинише да је списак потребно
доставити у складу са пројектом.
Питање 6. У конкурсној документацији на страни 42 је наведено да потенцијални Понуђач
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уз понуду треба да достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у износу од
5% од вредности понуде, па Вас молимо, у складу са члану 63. Закона о јавним набавкама ("Сл.
Гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), да нам доставите информацију шта Наручилац тачно
сматра под вредношћу понуде на основу које се доставља средство финансијског обезбеђења за
озбиљност понуде у износу од 5%, тј. коју тачно вредност из Обрасца структуре цене.
Питање 7. У конкурсној документацији на страни број 11 наведено је да светиљке раде
пуном снагом целе ноћи, док је на страни број 23 конкурсне документације наведено да је
пројектом потребно предвидети пригушивање свих светиљки током ноћи. Молимо Вас да кроз
измену конкурсне документације наведете исправан захтев.
Питање 8. У конкурсној документацији на страни број 40 наведено је да ће 3 месеца пре
краја Уговореног периода, Уговорне стране заједнички обавити преглед МУЕ и да у тренутку
обављања прегледа све инсталиране МУЕ морају имати минимално 40% употребног века
предвиђеног упутствима произвођача. У моделу уговора на страни број 79 се наводи процент од
20% . Молимо Вас да кроз измену конкурсне документације доставите тачан процент употребног
века које све инсталиране МУЕ морају да поседују у тренутку обављања прегледа.

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 уважава захтев Заинтересованог лица иако исто лице погрешно тумачи Члан
77. ЗЈН из два разлога:


Неоснована је примедба одредбе која се тиче радова јер је јавна набавка у складу са
Правилником о утврђивању модела уговора о енергетским услугама за примени
мера побољшања енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора и
Чланом 5. Закона о ефикасном коришћењу енергије и у складу са јавним позивом
набавка услуге, тачније набавка енергетске услуге, па се у овом случају може
користити одредба предметног члана која се тиче услуга. У овом случају то значи
„...пружаних услуга који није дужи... од 5 (пет) година за добра и услуге.“
 Закон одређује максималан период за које се могу тражити докази, а на Наручиоцу
је, по слободној вољи, да одреди период који је краћи од тога.
Наручилац ће у циљу побољшања конкурентности изменити конкурсну документацију у
овом делу у складу са Чланом 63. ЗЈН и повећати период у којем се доказује пословни капацитет –
искуство.
На питање број 2.
Понуда ће бити исправна. Наручилац ће изменити документацију на страни 28. у складу са
чланом 63. ЗЈН. Захваљујемо се на указаној техничкој грешки.
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На питање број 3.
Наручилац не може да прихвати обрасце који се не тичу ове јавне набавке и да исте
користи као доказе за испуњење услова, па ће понуду која не садржи захтеване доказе овом јавном
набавком третирати неисправном и неприхватљивом.
Наручилац не може прихватити доказе који су другачији од оних који се захтевају овом
јавном набавком и не може прихватити као исправну и прихватљиву понуду која уместо
комплетног уговора достави прву и последњу страну уговора, иако би по наводима
Заинтересованог лица остали делови уговора представљали пословну тајну Понуђача. Наручилац
потврђује да ће у целости примењивати ЗЈН што подразумева и одредбе које дефинишу поступање
по питању пословне тајне.
Овом приликом указујемо свим потенцијалним понуђачима да ће уговор који ће бити
закључен по овој јавној набавци бити јавни уговор и да овај уговор неће бити у будућности могуће
прогласити пословном тајном у складу са законом.
На питање број 4.
Период гарантовања је 13 година. То је једини прихватљив период и не постоји други тако
да је неосновано говорити о минималном или максималном периоду. Наручилац ће изменити
конкурсну документацију и у складу са Чланом 63. ЗЈН ће уклонити техничке грешке и
неусаглашености. Захваљујемо се на указаној техничкој грешки.
На питање број 5.
Захваљујемо се на указаној техничкој грешки. Наручилац ће изменити конкурсну
документацију у овом делу у складу са Чланом 63. ЗЈН.

На питање број 6.
Понуђачи сами одређују колика ће њихова понуда бити, сходно вредности јавне набавке, и
та вредност понуде представља износ који су Понуђачи спремни да понуде Наручиоцу за
извршење обавеза из уговора, односно имплементације МУЕ, имајући у виду временски период на
који се овај уговор закључује.
Вредност понуде јесте износ који ће Наручилац исплатити изабраном Понуђачу за све
време трајања уговора који се закључује на 13 година.
Приликом попуњавања Обрасца понуде, Понуђач део 6. Накнада за понуђача попуњава
тако да је део 6ц) Укупна годишња накнада за приватном партнеру једнак 6а) + 6б) за сваку
годину у периоду гарантовања.
На питање број 7.
Молимо Заинтересовано лице и све потенцијалне понуђаче да пажљиво читају конкурсну
документацију. Захтев Заинтересованог лица за измену конкурсне документације је неоснован јер
се не ради о истим стварима. Једно је опис тренутног стања, и налази се у делу IV конкурсне
документације Опис система јавног осветљења општине Ириг, а други се налази у делу
Пројектни задатак.
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На питање број 8.
Захваљујемо се на указаној техничкој грешки. Наручилац ће изменити конкурсну
документацију у овом делу у складу са Чланом 63. ЗЈН.
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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