Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Комисија за јавне набавке
Број: 401-1-47/2016-IV/12
Дана, 03.02.2017. године
Врбас, Ул. Маршала Тита број 89
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку број 401-147/2016 за јавну набавку доделе уговора о јавно-приватном партнерству без елемената
концесијa за вршење енергетске услуге на делу система јавног осветљења Општине Врбас,
даје следећи:

ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ПОЈАШЊЕЊИМА
Питање 1. На странама 17 и 18 конкурсне документације за светиљке тражите: „кућиште
треба да буде од алуминијумске легуре ливене под притиском“. Да ли је прихватљива
светиљка чије кућиште је израђено од екструдираног алуминијума, при чему светиљка
задовољава тражени степен заштите?
Одговор: Није прихватљива светиљка чије кућиште је израђено од екструдираног
алуминијума, већ искључиво како је захтевано у конкурсној документацији.
Питање 2. На питање једног од потенцијалних понуђача „Степен заштите комплетне
светиљке треба да буде IP 65“, а у случају да се нуди светиљка LED технологије тражите:
„Степен заштите комплетне светиљке треба да буде IP 66“. Због чега се тражи различит
степен заштите и предлаже се да се у оба случаја тражи бољи степен заштите IP 66 како би
оба решења LED и HPS били равноправни.
Одговор:дат у Одговорима на захтев за додатним појашњењима објављеним на Порталу
УЈН и сајту наручиоца 01.02.2017. године.
Питање 3. На страни 10 конкурсне документације захтевате следеће: „Уштеда коришћења
електричне енергије за рад дела система ЈО од најмање 40%“. Молимо вас за објашњење
због чега се тражи: „Пројектом обавезно предвидети пригушивање по насељеним местима
и улицама на 50% до 60% светиљки обухваћених пројектом“, с обзиром да је наручилац
већ ограничио уштеду енергије на најмање 40%, а при томе уштеду и бодује?
Одговор: У централним деловима насеља није предвиђено пригушивање па је из тог
разлога
број
светиљки
које
се
пригушују
ограничен
на
50-60%.

Сматрамо да је могуће постићи уштеде веће од 40% па се из тог разлога тражи минимум
40%.
Питање 4. У насељеном месту Куцура, везано за канделаберско осветљење, у центру
насеља постоји 23 стуба око 3,5м са по две светиљке на њима. У насељеном месту Змајево,
спортски терен је осветљен са два стуба на којима се налазе по 11 рефлектора. Можете ли
да појасните да ли су стубови обухваћени пројектом јавно-приватног партнерства и ако
нису како ће бити третирани после спровођења Уговора?
Одговор: Нису обухаћени Пројектом, а самим тим ни уговором о јавно-приватном
партнерству.

Члан комисије
Жељко Зечевић
_________________

