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Број: 404-117/2020 
Датум: 27.05.2020. 
              
ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЈН, РЕДНИ 
БРОЈ 1.2.17/2020: ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА 
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА, ПРИМЕНОМ 
МЕРА И ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И СМАЊЕЊА 
ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПИРОТА 
 
Потенцијални понуђачи су поставили следећа питања:  
 
Питања 
 
1. На страни 10 конкурсне документације, под тачком 3.2. под посебним условима захтева 
Наручиоца, дефинисано је да „Чишћење светиљки у периоду од најмање сваких 4 године од 
почетка периода гарантовања“. Сматрамо да је у овом делу конкурсне документације дошло 
до превида Наручиоца. Како је предмет конкретне јавне набавке услуга имплементације 
мера уштеде енергије, што подразумева гарантовање уштеда у енергији, функционалности 
система осветљења и нивоа осветљаја, а што се постиже кроз обавезно одржавање 
система од стране приватног партнера самим тим сувишно је од приватног партнера 
захтевати чишћење светиљки. На који начин ће приватни партнер, кроз одржавање постићи 
захтеване параметре је ствар и одговорност приватног партнера. Зато молимо Наручиоца 
да обрише овај део конкурсне документације.  
 
2. На страни 24. КД, у табели бр. 3 која се односи на структуру светиљки у сеоским 
насељима града Пирота није одређена категоризација улица. Молимо Наручиоца да допуни 
ову табелу бр. 3 и одреди категорије улица у наведеним сеоским насељима.  
 
3. На страни 31. КД Наручилац наводи да је поред сертификата, доказа и узорака потребно 
доставити и узорке сијалица (тачка 12.). Имајући у виду да предмет конкретне Јавне набавке 
нису сијалице, већ само енергетски ефикасне ЛЕД светиљке и рефлектори, молимо да 
Наручилац појасни узорке којих сијалице је потребно доставити уз понуду.  
 
4. На страни 35 КД, у делу додатног услова “Пословног капацитета”, под а) услов који се 
захтева је да је Понуђач закључио најмање 3 (три) уговора у којима су инсталирани 
управљачки системи, што је у супротности са садржајем на страни 37. КД, где се у делу 
Доказ пословног капацитета“, где се под тачком а) захтева најмање 2 (два) уговора у којима 
су инсталирани управљачки системи. Имајући у виду наведе контрадикторности у погледу 
захтева и услова пословног капацитета, молимо Наручиоца да прецизно одреди колико је 
потребно уговора како овај услов био испуњен.  
 
5. На страни 35. КД под тачком б) наведено је да је потребно да је понуђач „закључио 
најмање три (3) уговора у којима је успешно извршена имплементација мера уштеде 
енергије у систему јавног осветљења уз гарантовање уштеда у периоду од пет (5) година 
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пре момента објављивања јавног позива, са вредности инвестиције од минимум 1.000.000 
евра (ЕУР)“, што је у супротности са доказима пословног капацитета, на страни 37. КД, где 
се под б) траже фотокопије закључена најмање три (3) уговора „у претходне три (3) године 
пре момента објављивања јавног позива у минималној кумулативној вредности од 
1.500.000,00 евра (ЕУР)“. Имајући у виду наведе контрадикторности у погледу захтева и 
услова пословног капацитета, молимо Наручиоца да прецизно одреди додатни услов 
пословног капацитета како би овај услов био испуњен и то:  
1) који период референце је меродаван у коме се додатни услов пословног капацитета под 
б) може доказати?  
2) која вредност претходних послова је меродавна и у ком износу?  
6. На страни 35 КД тражи се од понуђача да је доказ пословног капацитеда „ Да је закључио 
најмање три (3) уговора у којима је успешно извршена имплементација мера уштеде 
енергије у систему јавног осветљења уз гарантовање уштеда у периоду од пет (5) година 
пре момента објављивања јавног позива“, а на страни 38 и 61 као доказ пословног 
капацитета се тражи: „Фотокопије најмање три (3) закључена 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 Mоделу уговора о енергетској услузи за 
примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштедама у оперативним трошковима 
јавног осветљења, када су корисници из јавног сектора“. Сматрамо да текст који говори о 
доказима пословног капацитета треба усагласити у целој КД, тако да и део текста који 
дефинише претходне уговоре, које је понуђач већ потписао и којима доказује своје 
капацитете, буде недвосмислен.  
 
7. На страни 41. КД наведено је да „Понуђач подноси понуду на српском језику и ћириличном 
писму, осим у оном делу понуде где подаци морају да се унесу на латиничном писму.“ 
Указујемо Наручиоцу да не постоји нити један позитивно-правни пропис којим се понуђачи у 
поступцима јавних набавки ограничавају у погледу писма на коме ће поднети своју понуду те 
молимо да Наручилац измени конкурсну документацију у овом делу и омогући понуђачима 
да понуду подносе на ћириличном или латиничном писму.  
 
8. На страни 47. у делу 6.9.1.4. Плаћање накнаде, у последњем пасусу наводи се „Пенале за 
лош квалитет одржавања МУЕ Понуђач плаћа након Периода извештавања, у року од 
петнаест (15) дана након што Уговорне стране потврде да Понуђач није постигао минимални 
број исправних сијалица у складу са чланом 10.8 Модела уговора (поглавље ВИИИ)“. Молим 
да нам укажете на какве сијалице мислите, имајући у виду да су предмет конкретне јавне 
набавке енергетски ефикасне светиљке и рефлектори са ЛЕД технологијом? Такође, у 
већем делу конкурсне документације се наводи термин “сијалица” па молимо Наручиоца да 
измени конкурсну документацију и усагласи са предметом ове Јавне набавке.  
 
9. На срани 67. КД, у табели нису попуњене референтне вредности, па молимо Наручиоца 
да унесе референтне вредности на основу којих понуђачи могу припремити прихваљиве 
понуде и допуни конкурсну документацију у овом делу.  
 
10. На страни 100. КД, у делу 10.5. Накнада за Интервентно одржавање, наведено је да 
„Накнада износи у номиналном износу по светиљци 360“ али није јасно исказана валута за 
накнаду интервентног одржавања у номиналном износу по светиљци, па молимо Наручиоца 
допуни конкурсну документацију у овом делу.  
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1. На страни 101. КД, у Моделу уговора, у тачки 10.8 наводи се да уколико је број 

исправних сијалица мањи од минималног броја утврђеном у члану 5.6.3. Уговора 

(99%), Приватни партнер има рок од најдуже 10 дана да оствари тај минимални број. 

Већ смо навели да је 99% преоштар, нелогичан и услов који није у складу са праксом 

у РС. Tакође, 10 дана је кратак временски период да се реше проблеми уколико дође 

до више кварова и да се оствари минимални број исправних светиљки који Наручилац 

овде захтева. Овај захтев није у складу Моделом уговора о енергетској услузи за 

примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштедама у оперативним 

трошковима јавног осветљења, на који се Наручилац позива и у складу са којим се 

сачинио нацрт модела уговора, а који је донет у оквиру подзаконског акта Министра 

рударства и енергетике, те захтевамо да Наручилац измени конкурсну документацију 

у овом делу и продужи период за довођење исправног броја светиљки на прихватљив 

ниво. 

2. На срани 104. КД, у поглављу Осигурање, наведени су случајеви за које је потребно 

прибавити заједничке полисе осигурања на име Јавног и Приватног партнера, и то са 

следећим осигураним сумама, али нису наведени износи. Молимо Наручиоца да 

прецизно дефинише ко одређује висину минималног износа покрића у динарима за 

наведене осигуране случајеве и колики је тај износ. 

3. На страни 44 и страни 51 КД наведено је да вредност Банкарске гаранције за 

озбиљност понуде у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком 

важности од 30 дана дужим од периода важења понуде. На страни 63 КД део 8 стоји 

да вредност исте банкарске гаранције буде 3%. Молим Вас да усагласите ставове 

везано за висину банкарске гаранције. Сматрамо да је гаранција од 10% превелика, а 

да је гаранција на вредност од 3% адекватна, што се показало као добра позитивна 

пракса у оваквим тендерима. 

4. На страни 32 КД у делу неопходни сертификати и докази које понуђач треба да 

достави наведено је да произвођач светиљки мора да да гаранцију на минимум 5 

година. С обзиром да се ЈПП уговор потписује на 12 година, сматрамо да је поред 

гаранције Понуђача за МУЕ у овом периоду у интересу и јавног партнера да и 

произвођач светиљки достави гаранцију на светиљке на број година трајања уговора. 

На тај начин се значајно смањује ризик јавног партнера да уговором неће добити 

загарантовану функционалност система. У случају да приватни партнер не испуњава 

своје обавезе и дође до потребе за раскидом ЈПП уговора, Јавни партнер ће остати у 

поседу система ЈО, чије светиљке имају гаранцију од произвођача да ће 
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функционисати до краја истека уговора, а што се показало као позитивна пракса у 

претходним ЈПП тендерима у Републици Србији. Стога, предлажемо да гаранција на 

светиљке буде 12 година колико и траје овај уговор. 

5. На страни 31 описан је начин димовања светиљки, који се односи на све светиљке. С 

обзиром да за путеве категорије М6 снага светиљки које могу задовољити тражени 

профил се без обзира на произвођача светиљки креће у опсегу од 15-25 W и да се 

димовањем светиљки малих снага не добија значајна уштеда, а ниво осветљености у 

режиму димовања је неадекватан, предлажемо да се у циљу већег квалитета добијене 

услуге и адекватног нивоа осветљаја, светиљке за путеве категорије М6 не димују. 

6. На странама од 28-31 се захтева везано за категорују IP заштите да комплет светиљка 

не бити мања од IP 65, док се на страни 149 захтева да квалитет опреме, односно 

светиљки буде минимално IP66. Потребно је да наручилац усагласи текст и да 

захтевана заштита буду минимално IP66, обзиром да је то уобичајени ниво заштите 

потребан за уличне светиљке. 

7. На страни 35 КД као додатни услов финансијог капацитета тражено је „ Да Понуђач 

нема евидентираних дана блокаде за период до дванаест (12) месеци, рачунајући до 

дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки.“ С обзиром на могућност 

подношења Заједничке понуде, а узимајући у обзир одредбе из члана 81. Закона о 

јавним набавкама о заједничкој понуди, молимо Вас да потврдите да се додатни 

финансијски услови из Конкурсне документације, које треба да испуни Понуђач 

односе искључиво на оног члана Групе понуђача, који је у Споразуму Групе понуђача 

именован као лице које доказује испуњеност финансијског капацитета? Такође, 

нејасно је постављен услов па Вас молим да одговорите: Да ли овај услов имплицира 

множину, те да у том контексту јавни партнер да потврди да се у конкретном случају 

ради о множини, тј. о више од једног дана блокаде у периоду од 12 месеци, 

рачунајући до дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки? 

8. На страни 99 КД у делу годишња основна накнада пише „ Сматра се да је 

Финансијска уштеда у Обрачунском периоду једнака Годишњој гарантованој уштеди 

и када од ње одступа за највише плус/минус 3%, и у том случају Приватни партнер 

нема право на Додатну накнаду нити је обавезан да плати пенале. Сматрамо да је 

сходно величини система и позитивној пракси у до сада реализаним уговорима о 

енергетској услузи дозвољено одступање треба да буде плус/минус 5%, те сматрамо 

да је потребно исправити конкурсну документацију на предложени начин 

9. На страни 33 конкусне докуметације стоји да понуђач може да изврши обилазак 

локације за имплементацију система ЈО. На страни 118 дат је образац за обилазак 
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локације на коме стоји да достављање обрасца локације није обавезно. Молимо 

наручиоца јавне набавке да појасни да ли је потребно обићи. 

10. Дата ефикасност и задати УЛОР=0 условљавају да се за парковску светиљку нуди 

светиљка одређеног облика. Светиљке за парковско осветљење могу да буду 

различитог дизајна, а оваквим захтевом се понуђачима смањује могућност да понуде 

одговарајућу светиљку из широког спектра урбаног и парковског осветљења. На тај 

начин дискриминишу се они понуђачи који то не задовољавају, а фаворизује само 

одређени произвођач. Да ли је дозвољено одступање ефикасности од ±3% ? Да ли је 

дозвољена толеранција за УЛОР до 5% , с обзиром на то да у Србији не постоји 

законска регулатива која прописује да УЛОР буде 0 ? 

11. На страни 43 наручилац тражи да прилог понуде буде: Прелиминарни Финансијски 

план који презентира очекивања и услове будућег пословања Понуђача и садржи 

следеће обрасце: 

Образац 10 Oсновни капитални трошкови 

Образац 11 Укупни трошкови ЈПП пројекта 

Образац 12 Биланс успеха и новачни ток Понуђача 

Наручилац није јасно објаснио шта све треба да се достави јер нису приложени 

поменути обрасци. 

 
Одговори 

1. На страни 10 конкурсне документације, под тачком 3.2. под посебним условима 

захтева Наручиоца, дефинисано је да „Чишћење светиљки у периоду од најмање 

сваких 4 године од почетка периода гарантовања“. Сматрамо да је у овом делу 

конкурсне документације дошло до превида Наручиоца. Како је предмет конкретне 

јавне набавке услуга имплементације мера уштеде енергије, што подразумева 

гарантовање уштеда у енергији, функционалности система осветљења и нивоа 

осветљаја, а што се постиже кроз обавезно одржавање система од стране приватног 

партнера самим тим сувишно је од приватног партнера захтевати чишћење светиљки. 

На који начин ће приватни партнер, кроз одржавање постићи захтеване параметре је 

ствар и одговорност приватног партнера. Зато молимо Наручиоца да обрише овај део 

конкурсне документације. 

Наручилац остаје при дефинисаном захтеву. 
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2. На страни 24. КД, у табели бр. 3 која се односи на структуру светиљки у сеоским 

насељима града Пирота није одређена категоризација улица. Молимо Наручиоца да 

допуни ову табелу бр. 3 и одреди категорије улица у наведеним сеоским насељима. 

Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и извршиће допуну 

конкурсне документације. 

3. На страни 31. КД Наручилац наводи да је поред сертификата, доказа и узорака 

потребно доставити и узорке сијалица (тачка 12.). Имајући у виду да предмет 

конкретне Јавне набавке нису сијалице, већ само енергетски ефикасне ЛЕД светиљке 

и рефлектори, молимо да Наручилац појасни узорке којих сијалице је потребно 

доставити уз понуду. 

Наручилац прихвата сугестију, у питању је техничка грешка, извршиће се 

измена конкурсне документације. 

4. На страни 35 КД, у делу додатног услова “Пословног капацитета”, под а) услов који 

се захтева је да је Понуђач закључио најмање 3 (три) уговора у којима су инсталирани 

управљачки системи, што је у супротности са садржајем на страни 37. КД, где се у 

делу Доказ пословног капацитета“, где се под тачком а) захтева најмање 2 (два) 

уговора у којима су инсталирани управљачки системи. Имајући у виду наведе 

контрадикторности у погледу захтева и услова пословног капацитета, молимо 

Наручиоца да прецизно одреди колико је потребно уговора како овај услов био 

испуњен. 

У питању је техничка грешка, Наручилац ће извршити усаглашавање и измену 

конкурсне документације.  

5. На страни 35. КД под тачком б) наведено је да је потребно да је понуђач „закључио 

најмање три (3) уговора у којима је успешно извршена имплементација мера уштеде 

енергије у систему јавног осветљења уз гарантовање уштеда у периоду од пет (5) 

година пре момента објављивања јавног позива, са вредности инвестиције од 

минимум 1.000.000 евра (ЕУР)“, што је у супротности са доказима пословног 

капацитета, на страни 37. КД, где се под б) траже фотокопије закључена најмање три 

(3) уговора „у претходне три (3) године пре момента објављивања јавног позива у 

минималној кумулативној вредности од 1.500.000,00 евра (ЕУР)“. Имајући у виду 

наведе контрадикторности у погледу захтева и услова пословног капацитета, молимо 
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Наручиоца да прецизно одреди додатни услов пословног капацитета како би овај 

услов био испуњен и то: 

1) који период референце је меродаван у коме се додатни услов пословног капацитета 

под б) може доказати? 

2) која вредност претходних послова је меродавна и у ком износу? 

У питању је техничка грешка, Наручилац ће извршити усаглашавање и измену 

конкурсне документације. 

6. На страни 35 КД тражи се од понуђача да је доказ пословног капацитеда „ Да је 

закључио најмање три (3) уговора у којима је успешно извршена имплементација 

мера уштеде енергије у систему јавног осветљења уз гарантовање уштеда у периоду 

од пет (5) година пре момента објављивања јавног позива“, а на страни 38 и 61 као 

доказ пословног капацитета се тражи: „Фотокопије најмање три (3) закључена 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 Mоделу уговора о 

енергетској услузи за примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштедама 

у оперативним трошковима јавног осветљења, када су корисници из јавног сектора“. 

Сматрамо да текст који говори о доказима пословног капацитета треба усагласити у 

целој КД, тако да и део текста који дефинише претходне уговоре, које је понуђач већ 

потписао и којима доказује своје капацитете, буде недвосмислен. 

У питању је техничка грешка, Наручилац ће извршити усаглашавање и измену 

конкурсне документације. 

7. На страни 41. КД наведено је да „Понуђач подноси понуду на српском језику и 

ћириличном писму, осим у оном делу понуде где подаци морају да се унесу на 

латиничном писму.“ Указујемо Наручиоцу да не постоји нити један позитивно-правни 

пропис којим се понуђачи у поступцима јавних набавки ограничавају у погледу писма 

на коме ће поднети своју понуду те молимо да Наручилац измени конкурсну 

документацију у овом делу и омогући понуђачима да понуду подносе на ћириличном 

или латиничном писму. 

Прихвата се сугестија потенцијалног Понуђача и биће извршена измена 

конкурсне документације. 
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8. На страни 47. у делу 6.9.1.4. Плаћање накнаде, у последњем пасусу наводи се „Пенале 

за лош квалитет одржавања МУЕ Понуђач плаћа након Периода извештавања, у року 

од петнаест (15) дана након што Уговорне стране потврде да Понуђач није постигао 

минимални број исправних сијалица у складу са чланом 10.8 Модела уговора 

(поглавље ВИИИ)“. Молим да нам укажете на какве сијалице мислите, имајући у виду 

да су предмет конкретне јавне набавке енергетски ефикасне светиљке и рефлектори са 

ЛЕД технологијом? Такође, у већем делу конкурсне документације се наводи термин 

“сијалица” па молимо Наручиоца да измени конкурсну документацију и усагласи са 

предметом ове Јавне набавке. 

У питању је техничка грешка, извршиће се измена конкурсне документације. 

9. На срани 67. КД, у табели нису попуњене референтне вредности, па молимо 

Наручиоца да унесе референтне вредности на основу којих понуђачи могу 

припремити прихваљиве понуде и допуни конкурсну документацију у овом делу. 

У питању је техничка грешка, извршиће се измена конкурсне документације. 

10. На страни 100. КД, у делу 10.5. Накнада за Интервентно одржавање, наведено је да 

„Накнада износи у номиналном износу по светиљци 360“ али није јасно исказана 

валута за накнаду интервентног одржавања у номиналном износу по светиљци, па 

молимо Наручиоца допуни конкурсну документацију у овом делу. 

У питању је техничка грешка, извршиће се измена конкурсне документације. 

1. На страни 101. КД, у Моделу уговора, у тачки 10.8 наводи се да уколико је број 

исправних сијалица мањи од минималног броја утврђеном у члану 5.6.3. Уговора 

(99%), Приватни партнер има рок од најдуже 10 дана да оствари тај минимални број. 

Већ смо навели да је 99% преоштар, нелогичан и услов који није у складу са праксом 

у РС. Tакође, 10 дана је кратак временски период да се реше проблеми уколико дође 

до више кварова и да се оствари минимални број исправних светиљки који Наручилац 

овде захтева. Овај захтев није у складу Моделом уговора о енергетској услузи за 

примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштедама у оперативним 

трошковима јавног осветљења, на који се Наручилац позива и у складу са којим се 

сачинио нацрт модела уговора, а који је донет у оквиру подзаконског акта Министра 

рударства и енергетике, те захтевамо да Наручилац измени конкурсну документацију 

у овом делу и продужи период за довођење исправног броја светиљки на прихватљив 

ниво. 
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Наручилац остаје при дефинисаном захтеву. 

2. На срани 104. КД, у поглављу Осигурање, наведени су случајеви за које је потребно 

прибавити заједничке полисе осигурања на име Јавног и Приватног партнера, и то са 

следећим осигураним сумама, али нису наведени износи. Молимо Наручиоца да 

прецизно дефинише ко одређује висину минималног износа покрића у динарима за 

наведене осигуране случајеве и колики је тај износ. 

Наручилац прихватра сугестију и извршиће измену конкурсне диокуменатције. 

3. На страни 44 и страни 51 КД наведено је да вредност Банкарске гаранције за 

озбиљност понуде у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком 

важности од 30 дана дужим од периода важења понуде. На страни 63 КД део 8 стоји 

да вредност исте банкарске гаранције буде 3%. Молим Вас да усагласите ставове 

везано за висину банкарске гаранције. Сматрамо да је гаранција од 10% превелика, а 

да је гаранција на вредност од 3% адекватна, што се показало као добра позитивна 

пракса у оваквим тендерима. 

У питању је техничка грешка, извршиће се измена конкурсне документације. 

4. На страни 32 КД у делу неопходни сертификати и докази које понуђач треба да 

достави наведено је да произвођач светиљки мора да да гаранцију на минимум 5 

година. С обзиром да се ЈПП уговор потписује на 12 година, сматрамо да је поред 

гаранције Понуђача за МУЕ у овом периоду у интересу и јавног партнера да и 

произвођач светиљки достави гаранцију на светиљке на број година трајања уговора. 

На тај начин се значајно смањује ризик јавног партнера да уговором неће добити 

загарантовану функционалност система. У случају да приватни партнер не испуњава 

своје обавезе и дође до потребе за раскидом ЈПП уговора, Јавни партнер ће остати у 

поседу система ЈО, чије светиљке имају гаранцију од произвођача да ће 

функционисати до краја истека уговора, а што се показало као позитивна пракса у 

претходним ЈПП тендерима у Републици Србији. Стога, предлажемо да гаранција на 

светиљке буде 12 година колико и траје овај уговор. 

На ово питање је већ одговорено . 

5. На страни 31 описан је начин димовања светиљки, који се односи на све светиљке. С 

обзиром да за путеве категорије М6 снага светиљки које могу задовољити тражени 

профил се без обзира на произвођача светиљки креће у опсегу од 15-25 W и да се 

димовањем светиљки малих снага не добија значајна уштеда, а ниво осветљености у 
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режиму димовања је неадекватан, предлажемо да се у циљу већег квалитета добијене 

услуге и адекватног нивоа осветљаја, светиљке за путеве категорије М6 не димују. 

Наручилац остаје при дефинисаном захтеву. 

6. На странама од 28-31 се захтева везано за категорују IP заштите да комплет светиљка 

не бити мања од IP 65, док се на страни 149 захтева да квалитет опреме, односно 

светиљки буде минимално IP66. Потребно је да наручилац усагласи текст и да 

захтевана заштита буду минимално IP66, обзиром да је то уобичајени ниво заштите 

потребан за уличне светиљке. 

У питању је техничка грешка, извршиће се измена конкурсне документације. 

7. На страни 35 КД као додатни услов финансијог капацитета тражено је „ Да Понуђач 

нема евидентираних дана блокаде за период до дванаест (12) месеци, рачунајући до 

дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки.“ С обзиром на могућност 

подношења Заједничке понуде, а узимајући у обзир одредбе из члана 81. Закона о 

јавним набавкама о заједничкој понуди, молимо Вас да потврдите да се додатни 

финансијски услови из Конкурсне документације, које треба да испуни Понуђач 

односе искључиво на оног члана Групе понуђача, који је у Споразуму Групе понуђача 

именован као лице које доказује испуњеност финансијског капацитета? Такође, 

нејасно је постављен услов па Вас молим да одговорите: Да ли овај услов имплицира 

множину, те да у том контексту јавни партнер да потврди да се у конкретном случају 

ради о множини, тј. о више од једног дана блокаде у периоду од 12 месеци, 

рачунајући до дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки? 

Додатне услове сви чланови групе доказују заједно. 

8. На страни 99 КД у делу годишња основна накнада пише „ Сматра се да је 

Финансијска уштеда у Обрачунском периоду једнака Годишњој гарантованој уштеди 

и када од ње одступа за највише плус/минус 3%, и у том случају Приватни партнер 

нема право на Додатну накнаду нити је обавезан да плати пенале. Сматрамо да је 

сходно величини система и позитивној пракси у до сада реализаним уговорима о 

енергетској услузи дозвољено одступање треба да буде плус/минус 5%, те сматрамо 

да је потребно исправити конкурсну документацију на предложени начин 

Наручилац остаје при дефинисаном захтеву. 

9. На страни 33 конкусне докуметације стоји да понуђач може да изврши обилазак 

локације за имплементацију система ЈО. На страни 118 дат је образац за обилазак 

локације на коме стоји да достављање обрасца локације није обавезно. Молимо 

наручиоца јавне набавке да појасни да ли је потребно обићи. 
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У конкурсној документацији је јасно назначено да обилазак локације није 

обавеза већ могућност.. 

10. Дата ефикасност и задати УЛОР=0 условљавају да се за парковску светиљку нуди 

светиљка одређеног облика. Светиљке за парковско осветљење могу да буду 

различитог дизајна, а оваквим захтевом се понуђачима смањује могућност да понуде 

одговарајућу светиљку из широког спектра урбаног и парковског осветљења. На тај 

начин дискриминишу се они понуђачи који то не задовољавају, а фаворизује само 

одређени произвођач. Да ли је дозвољено одступање ефикасности од ±3% ? Да ли је 

дозвољена толеранција за УЛОР до 5% , с обзиром на то да у Србији не постоји 

законска регулатива која прописује да УЛОР буде 0 ? 

Наручилац остаје при дефинисаном захтеву. 

11. На страни 43 наручилац тражи да прилог понуде буде: Прелиминарни Финансијски 

план који презентира очекивања и услове будућег пословања Понуђача и садржи 

следеће обрасце: 

Образац 10 Oсновни капитални трошкови 

Образац 11 Укупни трошкови ЈПП пројекта 

Образац 12 Биланс успеха и новачни ток Понуђача 

Наручилац није јасно објаснио шта све треба да се достави јер нису приложени 

поменути обрасци. 

У питању је техничка грешка, извршиће се измена конкурсне документације. 
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