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Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  
 
 
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења : 
 
1. Сажета питањa : 
 
а) У делу конкурсне документације који се односи на техничке карактеристике, под ставком г) КВАЛИТЕТ, је наведено да 
све светиљке у понуди треба да буду од истог произвођача. У обрасцу понуде су наведене светиљке различитих типова 
истог произвођача "philips", или одговарајуће.  
С обзиром да је чланом 72. Закона о јавним набавкама предвиђено да "наручилац не може да у конкурсну документацију 
укључи било коју одредбу која би за последицу имала давање предности или елиминацију појединих понуђача", 
сматрамо да инсистирање на томе да све светиљке буду од истог произвођача доводи управо до тога да буду 
елиминисани сви произвођачи одговарајућих светиљки који немају у свом производном асортиману баш све типове 
светиљки које се траже конкурсном документацијом. Самим тим би били елиминисани и понуђачи који би одговарајуће 
светиљке набавили од различитих произвођача. 
 
б) Обраћам Вам се овим дописом са жељом да разјаснимо неке недоумице које се тичу фаворизације само једног 
понуђача по Јавној набавци број 98/15-Р/ОП. Наиме Закон о јавним набавкама у члану 72 јасно дефинише да се 
конкурсном документацијом не сме давати предност само једном одређеном понуђачу, нити га фаворизовати. Пошто сте 
самом конкурсном документацијом навели да светиљке морају бити само од једног произвођача а техничком 
спецификацијом сузили избор само на philips и ни једног другог произвођача молим Вас да нам појасните да ли сматрате 
да овим нисте грубо повредили члан 72. Закона о јавним набавкама. Покушали смо да нађемо барем још једног понуђача 
предметних светиљака који би задовољио све тражене критеријуме, као и остале обавезне услове дефинисане Јавном 
набавком број 98/15-Р/ОП и нисмо успели пошто свима недостаје барем по неки обавезни критеријум који сте навели. 
Обзиром да је у питању набавка расвета, а не неке специфичне дијагностичке опреме као што су скенери ...итд, да ли 
сматрате да су Ваши услови тенденционзно наведени како би само једна компанија имала предност у односу на све друге 
понуђаче. 
 
1. Одговори : 
а) Суштина реконструкције расвете у болници Суботица јесте енергетска ефикасност, односно уштеда енергије, али и 
смањење трошкова одржавања. Сматрамо, што је и мишљење пројектанта, да је лакше, ефикасније и јефтиније ако се све 
потребне компоненте за одржавање расвете у току њене експлоатације, могу набавити на једном месту код поузданог 
добављача. Исто се односи и на отклањање недостатака у гарантном року. Пре него што смо се одлучили да поставимо 
овај захтев, уверили смо се да постоји довољан број произвођача који могу да понуде одговарајуће светиљке за све 
предвиђене типове светиљки, тако да остајемо при захтеву да све светиљке у понуди буду од истог произвођача.  
 
б) Наручилац се при састављању конкурсне документације водио сопственим потребама и захтевима у погледу квалитета 
а пре свега пројектно техничком документацијом на основу које је израђен предмер наведен у обрасцу понуде. Сматрамо 
да условима и критеријумима те захтевима конкурсне документације нисмо повредили одредбе Закона о јавним 
набавкама. Спецификацијом није сужен избор ни на једног понуђача, односно добра једног произвођача него је при 
опису предмета набавке, односно типова светиљки коришћено позивање на једног од референтних и реномираних 
произвођача уз ознаку „или одговарајуће“ а ради дефинисања еквиваленције квалитета и стандарда. Постоји довољан 
број произвођача који могу да понуде одговарајуће светиљке за све предвиђене типове светиљки, тако да остајемо при 
захтевима конкурсне документације. 

 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
 „Санација унутрашње расвете“ бр.98/15-Р/ОП  

 
 


