
Општина Ариље                                                                                                                           

Број 404-70/2019                                                                                                                           

Датум 26.08.2019 

 Одоговори на питања и захтеве за појашњење конкурсне документације у 

поступку јавне набавке број 404-70/2019- Замена јавне расвете са лед 

сијалицама,  

1.Питње: На страни 37 конкурсне документације предвидели сте:Инструмент 

обезбеђења и гаранција сваки Лед извор светлости треба да има ласерски одштампан 

лого Општине Ариље и серијски број , што представља меру за борбу против 

ненаменске употребе испоручених Лед извора светлости.Гаранција на Лед изворе 

светлости се даје на уредђаје са дефинисаним серијским бројем и логом , након 

провере ласерски уписаних података на сијалици.Гаранција на испоручену опрему 

треба да је минимум 5 година.Дакле , захтевате да сваки Лед извор светлости треба да 

има ласерски одштампан лого Општине Ариље , под велом борбе против ненаменске 

употребе испоручених Лед извора светлости.Овако постављен захтев је непримерен , 

непотребан и није у складу са нацелима поступка јавних набавки , изискује додатне 

трошкове , а такодђе велики број понудђача онемогућава да учествује у овом поступку 

из разлога што су нам нама познати производђачи опреме скренули пажњу да у 

њиховој пословној пракси није да логују било чији бренд на своје производе.Поставља 

се питање и постоји оправдана сумња да одредјени понудјац вец на свом лагеру 

поседује тразену опрему коју је мозда самостално логовао логом Опстине Ариље , сто 

је недопустиво и противно је одредбама Закона о јавним набавкама.Даље , од чије 

злоупотребе , тачније ненаменске употребе наручилац штити Лед изворе светлости? 

Одговор: Уважава се примедба и на страни 37. Конкурсне документације  

„Инструмент обезбеђења и гаранција „ бришу се речи: 

 
„Сваки ЛЕД извор светлости треба да има ласерски одштампан лого Општине 

Ариље и серијски број, што представља меру за борбу против ненаменске употребе 

испоручених Лед извора светлости. 

Гаранција на ЛЕД изворе светлости се даје на уређаје са дефинисаним 

серијским бројем и логом, након провере ласерски уписаних података на сијалици.“  

 

2. Питање: На страни 48 конкурсне документације предвидели сте форму потврде за 

референце.Да ли цете прихватити потврду референце на другом обрасцу , а која 

садржи све елементе као она предвидђена у конкурсној? 

Одговор: Прихватаће се и потврда референце  на другом обрасцу 

 

3.Питање:У делу додатни услови - финансијски капацитет  одредили сте минимални 

финансијски капацитет од 35.000.000,00 динара за претходне три године.Сматрамо да 

је овако постављен финансијски капацитет превисок узимајуци у обзир вредност јавне 

набавке , да је постављен дискриминаторски у односу на велики број потенцијалних 

понудјаца који би успесно могли одговорити захтевима ове јавне набавке.Тразимо да 

коригујете постављени финансијски капацитет. 

Одговор: У делу додатни услови - финансијски капацитет  речи „35.000.000,00 динара 

за претходне три године“ замењују се речима „29.000.000,00 динара за претходне три 

године“ 



 

4.Питање: На страни 32 одредили сте место извршења јавне набавке на следећи 

начин : Општина Ариље  

Овако дефинисано место извршења не омогућава потенцијалним понуђацима да 

правилно укалкулишу све трошкове на адекватан начин , обзиром да је прописана 

широка дискреција наручиоца да налогом надзорног органа ,,шета" добављача по 

властитом нахођењу. 

Такодђе , постоји сумња да одредђени понуђаци унапред знају тачна места извршења 

па ће самим тим , логично , и њихова понуђена цена бити мања. 

Молим вас да прецизирате локације на којима ће се вршити замена сијалица. 

Одговор:На страни 5.  Конкурсне документације поглавље  III  ВРСТА, 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ/СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА И ПРАТЕЋИХ РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ЗА ИСПОРУКУ И МОНТАЖУ 

ДОБАРА, МЕСТО ИСПОРУКЕ И МОНТАЖЕ ДОБАРА предвиђено је :  

„Понуђач може пре припреме понуде обићи локације, тј. места извршења радова који 

су предмет јавне набавке. 

            Обилазак локација се може вршити уз претходну најаву начелнику Одељења за 

инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте Општинске управе Ариље, сваког 

радног дана (од објављивања позива за подношење понуда, до истека рока за 

подношења понуда) у времену од 8,00 до 14,00 часова.“ 

Према томе сваки заинтересовани понуђач може обићи локације и правилно 

укалкулисати све трошкове на адекватан начин. 

 

Ова појашњења и одговори имају се сматрати саставним делом конкурсне 

документације. 

 

Комисија за јавне набавке 

 


