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Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈН бр 79/19 Одржавање
јавне расвете са материјалом
ПИТАЊA:

Поштовани,
у складу са чланом 63.ЗЈН а у циљу припремања исправне понуде за ЈН број 79/19 –
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ СА МАТЕРИЈАЛОМ, указујемо вам на уочене
недостатке у конкурсној документацији:
1. У појашњењима конкурсне документације наручилац је навео да прихвата
сугестију потенцијалног понуђача и да захтева да понуђач има ангажоване
раднике у складу с законом о раду. Међутим, у измењеној документацији која је
објављена након датих појашњења наручилац и даље наводи да понуђач мора
имати запослене кадрове по основу уговора о раду на неодређено време пре
објављивања позива за подношење понуда са пуним радним временом.
Ускладите измену документације са датим појашњењем јер сте на овај начин
створили забуну код понуђача.
2. На јасно постављено и детаљно образложено питање везано за М-БОХ
наручилац даје појашњења како исти нису предмет јавне набавке. Оваква
констатација је нејасна јер наведени уређаји су у склопу система јавне расвете а
како је предмет јавне набавке одржавање управо те исте расвете онда су ови
уређаји у вези са предметом јавне набавке. Да би се отклонио квар на јасвној
расвети мора се претходно установити узрок тог квара, да би се установио узрок
мора се приступити М-БОХ уређајима преко којих се напаја јавна расвета. Ко
може осим овлашћеног и обученог лица да приступи истим уређајима? Једино
уколико наручилац сматра да се отклањање квара врши одокативно и напамет
без утврђивања узрока истог. Захтевамо да одговорите на јасно постављено
питање:
2.1.Да ли се пре отклањања квара мора утврдити узрок тог квара?
2.2.Како ће неовлашћено и необучено лице да приступи М-БОХ уређају
преко кога иде напајање јавне расвете? Да ли на „дивље“ и „нестручно“ што
за последицу може имати још већу штету од тренутног квара?

3. Наручилац у својим одговорима и сам потенцира да постављени услови
треба да буду у вези са предметом јавне набавке. У самој општини Лајковац
(осим у сеоским подручјима) скоро сва расвета је на металним стубовима који
немају никакве везе са ЕПС Дистрибуцијом. Даље, у сеоским подручјима где су
светиљке јавне расвете на бетонским стубовима оне имају посебно напајање
односно напајање из сопствених ормана у којима су уграђени претходно
споменути М-БОХ уређаји, исте светиљке се напајају помоћу снопа тако да је
НЕТАЧНА констатација наручиоца да се радови изводе на дистрибутивној
мрежи-односно све где је мрежа ниског напона су објекти који припадају
дистрибутивној мрежи!
4. Везано за појашњења која даје у вези постављеног услова кадровског
капацитета наручилац исте оправдава тиме да се мора обезбедити да уговор и
одржавање јавне расвете буду обављани без застоја и у складу с уговором.
Извршење овог дела уговора – да радови буду изведени на време и без застоја
није обавеза наручиоца већ извођача. Дакле извођач је дужан да обезбеди
континуитет у раду а не наручилац. Извођач даје средство обезбеђења за добро
извршење посла које наручилац може активирати уколико извођач касни са
извођењем радова. Захтевамо да још једном размотрите постављени услов!
5. Везано за питање за ИСО стандарде, наручилац наводи да исти могу да се
односе на одржавање јавне расвете али и даље инсистира да то буду стандарди
чија је област примене извођење електро-радова. Па управо сам наручилац кроз
претходна појашњења наводи да услови морају бити у логичкој вези са
предметом јавне набавке али овде каже да стандарди МОГУ да се односе на
предмет јавне набавке, значи могу а не морају! Наручилац даје одговоре који су
у колизији један са другим. Код једних одговора наводи чланове закона а код
других се не придржава истог тог закона. Захтевамо да још једном размотрите
постављени услов.
6. Кроз постављена питања наручиоцу је јасно указано да постављени услов
кадровског капацитета није у складу са УРЕДБОМ О НАЧИНУ И УСЛОВИМА
ЗА ОТПОЧИЊАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ. Наручилац
потпуно занемарује Уредбу које је дужан да се придржава. Захтевамо да
ускладите додатне услове са Уредбом која регулише ову област – одржавање
јавне расвете јер потенцијални понуђач не тражи да наручилац опдреди додатне
услове по слободној процени тог потенцијалног понуђача како наручилац
наводи у својим одговорима већ да услове постави у складу са важећом
Уредбом. Или можда наручилац сматра да не треба да се придржава ове Уредбе?
Уколико наручилац и даље буде занемаривао наведену Уредбу које је дужан да
се придржава бићемо принуђени да обавестимо надлежно Министарство и да
поднесемо захтев за заштиту права понуђача.
Министарство је јасно у Уредби навело коју кадровску и техничку опремљеност
мора да испуњава правно лице које се бави пословима одржавања јавне расвете а
према броју стубова јавне расвете који се налазе на територији где се врши
одржавање исте.
7. У напомени предмерау и предрачуна радова у тачки 12 наведено је
„Наведене услуге су услуге који се односе на време од потписивања Уговора до
31.12.2018. године“. Зар не треба да се извршавају до 31.12.2019.године?

ОДГОВОРИ:
Поштовани,
1. Наручилац прихвата сугестију и увиђа пропуст који је направљен у првој измени
конкурсне документације и у складу са наведеним ће извршити друге измене
конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда.
2. Наручилац појашњава да „захтев за овлашћеног сервисера М-ВОX уређаја“, није
дефинисан конкурсном документацијом и остаје при свему наведеном у истој.
2.1. Наручилац појашњава да је предмет јавне набавке „Услуга одржавања јавне
расвете са материјаом“, сходно томе детекцију и отклањање кварова, узрока
кварова ће се бавити изабрани понуђач који буде одабран након спроведеног
поступка јавне набавке.
2.2. Наручилац даје одговор да предмет јавне набавке није сервис М-ВОX уређаја
већ „Услуга одржавања јавне расвете са материјалом“.
3. Наручилац прихвата сугестију и у складу са наведеним ће извршити друге измене
конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда.
4. Наручилац остаје при наведеном о конкурсној документацији.
5. Наручилац врши другу измену конкурсне документације у делу додатног услова у
делу (4) пословни капацитет и измењен гласи:
- Понуђач испуњава захтеве стандарда ISO 9001:2015 – који се односи на систем
управљања квалитетом у траженој области, са обимом сертификације који обухвата
услуге које су предмет јавне набавке;
- Понуђач испуњава захтеве стандарда ISO 14001:2005 – који се односи на систем
управљања заштитом животне средине, са обимом сертификације који обухвата
услуге које су предмет јавне набавке;
- Понуђач испуњава захтеве стандарда OHSAS 18001 – који се односи на систем
менаџмента здрављем и безбедношћу на раду са обимом који обухвата услуге које
су предмет јавне набавке;
6. Наручилац прихвата сугестију и у складу са наведеним ће извршити друге измене
конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда.
7. Наручилац прихвата сугестију и у складу са наведеним ће извршити друге измене
конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда
С поштовањем,
Комисија за јавну набавку мале вредности бр 79/19 Одржавање јавне расвете са материјалом

Датум: 26.07.2019. године

