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ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Датум : 15.10.2015. 

 
Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  
 
 
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења : 
 
1. Сажета питањa : 
 
а) Сматрамо да Ваш одговор од 08.10.2015. по Јавној набавци број 98/15-Р/ОП, као и мишљење пројектанта и даље није у 
складу са чланом 72. Закона о јавним набавкама, пошто сте самом конкурсном документацијом да светиљке морају бити 
само од једног произвођача, а техничком спецификацијом и осталим обавезним условима које сте навели сужавате избор 
само на "philips" као јединог понуђача предметне набавке. Напоменућемо Вам да смо контактирали реномиране светске 
произвођаче светиљака као што су :"Zumtobel ", "Siteco", "Osram", "Trilux", "Disano", "Pracht", "OMS", "Zalux", "prisma", "PXF 
Lighting", "Acdc", "SLV", " Petridis Lighting ", "Delta Light", "Grah", "Oktalite", "Mareli ","Flos", "Fosnova", "SBP" , "Forma"... 
Ни један од горе наведених произвођача не може да задовољи Ваше тражене критеријуме што наводи да сте избор свели 
само на "philips" што само по себи значи да ће бити дисквалификован сваки понуђач који не буде нудио "philips". 
Пошто сте у Вашем одговору од 08.10.2015.навели: " Постоји довољан број произвођача који могу да понуде одговарајуће 
светиЈјке за све предвиђене типове светиљака, тако да остајемо при захтевима конкурсне документације " молим Вас да 
нам наведете барем још два светска производача сем "philipsа" који могу да задовољи све Ваше тражене критеријуме. 
Оваквом јавном набавком омогућавате да у њој учествују само предузећа којима "philips" зели да да понуду, а самим тим 
обзиром да нема конкурентности директно погодујете понуђачу који ће нудити "philips" да формира цене расвете мимо 
реалних цена пошто неће имати конкуренцију. Закон о јавним набавкама је и направљен да би се поспешила 
конкурентност, а у Вашем слућају то не постоји. Молим Вас да се наведе који је пројектант радио овај пројекат, пошто се 
јасно види да Вам он формира мишљење по овој јавној набавци. 
 
б) Везано за Ваше додатно појашњење од 08.10.2015. године а по јавној набавци број 98/15-Р/ОП и даље сматрамо да је 
овде очигледна фаворизација само једног произвођача што је супротно Закону о јавним набавкама. Пошто сте навели да 
постоји довољан број произвођача који могу да понуде одговарајуће светиљке за све предвиђене типове светиљки, тако 
да остајете при захтевима конкурсне документације, наведите ми неколико произвођача сем philipsа који могу да 
задовоље све тражене критеријуме. Напоменућу Вам да сам контактирао преко 20 реномираних понуђача расвете како у 
земљи тако и у иностранству и нико није могао да одговори Вашем захтеву. Уколико нам не дате разумно образложење 
зашто се фаворизује philips бићемо приморани да покренемо поступак за заштиту права, како управи за Јавне набавке, 
тако и код јавног правобраниоца. 
 
1. Одговори : 
Обзиром да се питања готово идентична а упућена од стране два понуђача наводимо следеће : 

-  Испитивањем тржишта а на основу званично доступних података произвођача утврђено је: 
да произвођач Regent има све специфициране светиљке чији се списак налази испод. Такође групација 
Zumtobel (у којој је и Thorn) има све потребне светиљке, тако да је то заједно са Philips-ом три произвођача 
који задовољавају тражене услове. 
Regent светиљке које су одговарајуће Philips-овим: 
WT120C LED22S/840 PSU L1200 - Splash LED 
SM120V LED37S/840 PSU W20L120 - Dime LED 
SM120V LED27S/840 PSU W20L120 - Item C-LED 
WL120V LED12S/840 PSR WH - Rodonda LED 
WL121V LED5S/830 PSR WH - Crystal LED 
WT120C LED40S/840 PSU L1200 - Splash LED 4300lm 
BN130C LED6S/840 PSU L585 - Flow LED 
RC120B LED37S/840 PSU W60L60 – Dime LED Recesed 
Zumtobel има у свом портфолио светиљке Lightfields 3400lm и 2700 lm које су специфициране. 
http://www.zumtobel.com/PDB/teaser/EN/Lightfields_LED.pdf   
  
[PDF]Product Portfolio 2015 - Zumtobel 
www.zumtobel.com/PDB/teaser/DE/Product_Portfolio_2015.pdf  
3400 lm / 3000 K / Ra 80. •. 3600 lm / 3000 K / Ra 80. •. 3800 lm / 3000 K / Ra 80. •. 2600 lm / 4000 K / Ra 80. •. 
2800 lm / 4000 K / Ra 80. •. 3000 lm / 4000 K / Ra ... 

http://www.zumtobel.com/PDB/teaser/EN/Lightfields_LED.pdf
http://www.zumtobel.com/PDB/teaser/DE/Product_Portfolio_2015.pdf
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Thorn је део њихове групације и Forceled одговара Philips CoreLine waterproof.  
http://www.thornlighting.com/en/products/indoor-lighting/industrial-lighting/ForceLED/forceled/96617235  

 
- У спецификацији јавне набавке су светиљке које су део стандардног портфолија већине произвођача, 

односно нису светиљке специјалне примене. 
 

- Наручилац је формирао конкурсну документацију у складу са сопственим потребама. Обзиром да у 
питањима понуђача није прецизирано којим условима и критеријумима су понуђачи који нуде светиљке 
других произвођача стављени у неравноправан положај, Наручилац указује да је потребно да понуђачи који 
имају наведен став, на начин на који је формиран овај одговор, прецизирају конкретне карактеристике, 
односно услове јавне набавке који су дискриминишући, како би Наручилац могао да поступи у складу са ЗЈН 
и евентуално продужи рок за подношење понуда у циљу обезбеђивања начела јавних набавки. 

 
 

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

 
 

http://www.thornlighting.com/en/products/indoor-lighting/industrial-lighting/ForceLED/forceled/96617235

