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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење број 14 у вези конкурсне документације за отворени поступак 
јавне набавке услуга - Набавка консултантских услуга – јавно приватно 
партнерство- обликована у две партије,  Бр. XI-13-404-162/2017

Наручилац је  дана 18.03.2018.  године,  путем електронске поште  примио захтев за додатним
појашњењем везано за конкурсну документацију за  отворени поступак  јавне набавке услуга - Набавка
консултантских услуга – јавно приватно партнерство- обликована у две партије,  Бр. XI-13-404-162/2017,
који гласи:

„1.Пре свега, у вези са одговором на питање број 1 имамо недоумице. Наиме,

навели сте да ће консултант све податке добити од Наручиоца. Међутим како је

Наручилац навео у једном од одговора, класификација улица није извршена.

Такође, од консултанта се очекује да одреди енергетски биланс и ефекте

пројекта што је сасвим нормално. Једино што јесте мало нелогично, на који

начин то консултант може урадити ако није извршена категоризација. У складу са

позитивним правним нормама осветљење мора бити у складу са EN 13201, па

уколико се жели квалитетан пројект са свим његовим ефектима, сложићете се

неопходно је у склопу одређивања класификације извршити снимање на терену.

Дакле, основ за доказивање исплативости је да се квалитетно одреди будућа

инсталисана снага и будућа потрошња и да се упореди са садашњим стањем. Да

би се то урадило, неопходно је да се предвиди будућа опрема која ће бити

инсталирана по локацијама које су претходно класифициране, а на основу

фотометријских карактеристика које зависе од класе саобраћајнице.

Наш закључак јесте да се у циљу квалитетне реализације овог уговора, ипак

морају извршити нека мерења и снимања која су предуслов категоризацији, јер

искуства говоре да често постоји проблем у вези са стварним стањем на терену,

па се наше питање односи на могућност настанка таквог ризика. Уколико није

израђена категоризација, како ће се применити стандард EN 13201 који је

обавезан, посебно имајући у виду да је неопходно урадити енергетски биланс

који је основ свега? Анализирајући конкурсну документацију закључили смо да

обавеза консултанта јесте да изврши снимање техничког стања на терену и да

приложи адекватно решење које садржи фотометријске прорачуне за партију 1

и извршену категоризацију за обе партије ове јавне набавке, те захтевамо од

Наручиоца да потврди да ли смо добро разумели овај захтев наручиоца,

односно да снимање техничког стања треба да спада у обавезу консултанта

уколико Наручилац жели да добије најбоље могуће решење за овај Пројекат.

2. У вези са одговором на питање број 2 захтевамо од Наручиоца да нам појасни

да ли смо добро разумели да, уколико за одређени део путне мреже не постоји

расположива техничка документација, процену потреба и трошкова врши

консултант?

3. У вези са одговором на питање број 3 у вези са могућношћу давања бестеретног

дугорочног закупа на земљишту – Наручилац није дао одговор нити појашњења.



Јасно је да ће Наручилац будућим приватним партнерима плаћати обавезе, оне

се у оба ова случаја третирају као накнаде, а подразумеваће накнаде за услуге

или слично, јер имовина ни у једном случају неће бити приватно власништво,

нити ће се инфраструктура моћи третирати као бестеретни дугорочни закуп. Овај

израз даје забуну, одговором није појашњено, поготово имајући у виду да се

налази у делу који дефинише обавезе понуђача, јер се може сматрати да је

Наручилац овом конкурсном документацијом Понуђачима дао задатак који је

неразумљив и у крајњем смислу непотребан, што ствара забуну и нејасноће,

поготово имајући у виду да Понуђач треба да сачини понуду која обухвата све

захтеве Наручиоца, па за захтев за оваквим анализама не налазимо основ.

Оваква формулација предвиђа анализу нечега што је јасно да није потребно, те

приликом склапања понуде може бити на погрешан начин интерпретирано, што

може да доведе до неједнаког третмана понуђача, те Наручилац овим захтевом

доводи Понуђаче у заблуду чиме се нарушавају основна начела Закона о јавним

набавкама.

Сагласно томе, молимо Наручиоца да овај део конкурсне документације појасни

и измени овај захтев јер је неоснован.

4. Анализирајући одговор Наручиоца на питање број 7 захтевамо појашњење које

ефекте и утицаје у вези са предметом пројекта ЈПП је потребно доказати када

директни ефекти овог пројекта (директни финансијски инпути) нису значајни?

5. Такође, и поред одговора Наручиоца остало нам је нејасно да ли ће се услуга

коју ће Консултант пружити односити на целу мрежу на територији града (и за

партију 1, односно за јавно осветљење и за партију 2, односно за локалне

путеве) или само на део?

6. У вези са одговорима на питања под редним бројевима 9,10 и 11 захтевамо да

Наручилац појасни да ли смо добро разумели, да ће се процене вршити на

основу расположиве техничке документације, а не “паушално” и да ће се та

документација доставити Консултанту, а да ипак иста документација не постоји

за комплетну мрежу која ће бити предмет пројекта ЈПП?

У том случају, желимо да потврдите да консултант нема додатне обавезе које

могу настати због недостатка техничке документације и да су све непредвиђене

обавезе (додатне анализе, бројање и друго) по том питању обавеза наручиоца,

његових градских и стручних служби.“

Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следеће одговоре:

1.Наручилац не подразумева да консултант приликом израде предлога  пројекта јпп бира опрему. Ако је 
потребно може изаћи на терен. 
Оно што наручилац очекује јесте да добије процену и захтев према потенцијалним приватним 
партнерима у погледу  минималних гарантнованих уштеда приликом имплементације новог система 
расвете, као и минимални прихватљиви стандард који расвета треба да испуњава.
Као што сте и сами навели, потребно је створити основ за доказивање исплативости у смислу будуће
потрошње ради упоређивања са садашњим стањем.

2.  За  сву  путну  мрежу  која  је  предмет  интересовања  наручиоца  постоји  техничка  документација  и
процену потреба и трошкова не треба да врши консултант.

У  надлежности  наручиоца  су  локални  и  некатегорисани  путеви  и  за  све  у  вези  са  тим  путевима
наручилац има потребну техничку документацију (називе, дужине, ширине и сл.).



3.  Члан 100. Закона о планирању и изградњи предвиђа, у случајевима у којима је то потребно, да је
могуће  пренети  право  дугорочног  бестеретног  закупа  за  реализацију  ЈПП  Пројеката.  Уколико  се
анализом  консултанта,  у  односу  на  предмет  и  природу  конкретних  пројеката  ЈПП,  утврди  да  није
неопходно преносити било каква стварна права (укључујући и бестеретни дугорочни закуп), консултант
ће то констатовати у својој  анализи и предложиће, односно предочити Граду Панчеву друга решења
везана за статус имовине града и пројектне имовине.

4.Све  што  је  потребно  за  изградњу  и  одржавање  локалне  путне  инфраструктуре,  надлежне
организационе  јединице  Градске  управе  града  Панчева  имају,  укључујући  потребну  техничку
документацију. 

Поменути  директни  и  индиректни  ефекти  нису  предмет  ове  јавне  набавке.    

5. Подаци о мрежи јавне расвете и путева (локалних и некатегорисаних на територији града Панчева у
конкретном обиму (број светиљки и улица)) који ће бити обухваћен конкретним ЈПП Пројектима, ће бити
дати изабраном консултанту.

6.  Консултант нема додатних обавеза које могу настати због недостатка техничке документације и све
непредвиђене обавезе, у том смислу, су обавезе наручиоца.
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