
 
 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

Градска управа 

Број: IV-404-629/2018 

Број ЈН К 80/18 

Дана: 14.12.2018. 

Суботица, 

Трг слободе 1 

 

 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 

 Наручилац врши  

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 

ЗА НАБАВКУ РАДОВА 

НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА 

 

 

 Дана 07.12.2018. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца позив 

за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку број ЈН К 80/18, у којој 

Наручилац врши измене на следећи начин: 

  

I 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 80/18, на страни 7/38, испод табеле 

предмера радова, додаје се следеће: 

 

„НАПОМЕНА: Технички захтеви  

У складу са стриктно постављеним захтевима од покрајинских институција, које 

финансирају овај пројекат адаптације Соларних аутобуских стајалишта, обавеза понуђача 

подразумева да испуни техничке захтеве: за осветљајем, производњом електричне енергије, 

безбедношћу, комуникацијама-интернетом, као и захтеви за енергетском ефикашношћу. 

Опрема која се нуди мора бити у складу са постављеним захтевима од покрајинских 

институција који су дефинисани у Техничкој спецификацији опреме предвиђеног Соларног 

аутобуског стајалишта. У случају да се Понудом предвиђа промена типа аутобуског 

стајалишта у односу на решење из Техничке спецификације, Понуђач је дужан да докаже 

да измењени тип задовољава постављене захтеве у погледу прорачунатог осветљења, 

производње електричне енергије, безбедности у саобраћају, комуникацијама-интернетом, 

као и захтеви за енергетском ефикашношћу. Уколико то није случај понуда ће се сматрати 

неприхватљивом. 

 

Понуђач је дужан да за Соларно аутобуско стајалиште која се мења у односу на решење из 

Техничке спецификације адекватност замене докаже:  

 

1. Приложеним техничким карактеристикама понуђеног решења. За Соларно аутобуско 

стајалиште које се мења са одговарајућим, неопходно је доставити извод из каталога произвођача 

Соларног аутобуског стајалишта које се нуди, и посебно маркером обележити (осенчити):  

- Произвођач, тип и назив Соларног аутобуског стајалишта  

- Номиналну укупну електричну снагу свих фотонапонских панела.  

- Технички квалитет фотонапонских панела, Гарантни период на учинак у висини 80% од називне 



снаге панела. 

- Капацитетакумулаторскеих батерија, гарантни век трајања батерије за акумулацију електричне 

енергије. 

- Постојање система пуњења мобилних телефона, 

- Постојање управљачког система аутобуског стајалишта са ГСМ комуникацијом,  

- Постојање система за аутоматски позив за помоћ,  

- Постојање система за аутоматски позив при вандалском понашању,  

- Постојање система видео надзора на стајалишту, (обележити тип камере, број пиксела, 

карактеристике снимача) 

- Постојање система Wi-Fi на стајалишту 

- Електричну снагу тип и број свих светиљки за осветљење стајалишта, боја светлости-

темпратуре светиљке. Јачина светлости на почетку експлоатације (лм). Јачина светлости на крају 

гарантног рока.  

Карактеристике понуђене опреме морају бити минимално исте или боље од карактерисика датих 

у техничкој спецификацији. Уколико то није случај, или се не достави неки од тражених 

извештаја и сертификата понуда ће се сматрати неодговарајућом.  

Све странице и изводи из каталога треба да буду оверени и потписани од старне понуђача. 

 

2. Достављеним фотометријским прорачуном: приказати средњи ниво осветљености испод 

надстрешњице Соларног аутобуског стајалишта и равномерност осветљаја. Фотометријски 

прорачун треба да докаже да је обезбеђена уједначена осветљеност од минимално 50lx. Овај 

прорачун је потребно да буде оверен од стране електро инжењера са лиценцом 350 и израђен у 

софтверском пакету Dialux или Calcolux. Уколико достављени прорачун није у складу са 

захтеваним квалитетом осветљења, или се не достави потребна документација и прорачун, 

понуда ће се сматрати неодговарајућом.  

 

3. Доставити годишњи прорачун производене електричне енергије Соларног аутобуског 

стајалишта на предметној локацији коришћењем података са мерења на терену или јавно 

доступних података. Прорачун треба да покаже да је минимална дневна производња електричне 

енергије на предметној локацији довољна за функционисање аутобуског стајалишта и да није 

мања од 1000 Wh лети, односно 500Wh зими. Овај прорачун је потребно да буде оверен од стране 

електро инжењера са лиценцом 350. Уколико достављени прорачун није у складу са захтеваном 

минималном дневном количином произведене електричне енергије, или се не достави потребна 

документација и прорачун, понуда ће се сматрати неодговарајућом. 

 

4. Доставити каталог произвођача са фотографијама или анимацијом Соларног аутобуског 

стајалишта који се нуди, како би Наручилац могаода утврди адекватност замене у погледу 

изгледа,конструкције, боје, величине, облика, квалитета уграђеног материјала... . Уколико се не 

може да утврди из достављеног каталога или није одговарајући као захтевано Соларно аутобуско 

стајалиште, понуда ће се сматрати неодговарајућом. 

 

2. Квалитет 

Потребно је да се понуђач приликом извршења набавке придржава одредаба Закона о 

облигационим односима,  Закона о планирању и изградњи("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 

- испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 

- одлука УС, 132/2014 и 145/2014), правила струке као и добрих  пословних обичаја. 

- Техничка спецификација подразумева испорука свог потребног материјала и опреме, 

уграђивање према предмеру (појединим позицијама), испитивање и пуштање у рад. Сав 

употребљени материјал мора бити првокласног квалитета. Сви радови морају бити изведени од 

стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за 

ову врсту радова.  

- У цену се урачунава сав наведени материјал у позицијама и сав ситан материјал, који прати 

дотичну позицију, транспорт, као и цену извођења. Цена укључује испитивање и пуштање у 

исправан рад свих елемената инсталације наведених у позицијама. Извођач је дужан да радове 

изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и 



предрачуну и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на 

време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа. Извођач се такође не ослобађа 

обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером и предрачуном, а евентуално 

нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је 

обавезан да уради по важећим прописима за извођења инсталација за ову врсту објекта. 

- Сва уграђена опрема мора да буде произведена према СРПС, или признатим међународним 

стандардима произвођача. 

-  Сва опрема треба да је усклађене са РоХС Директивом 2011/65/ЕЦ Европског Парламента и 

Савета од 8. јуна 2011. о ограничењу употребе одређених опасних супстанци у електричној и 

електронској опреми. Светиљке не смеју да садрже олово, кадмијум, хексавалентни хром (не 

користе се чак ни у процесу фарбања), живу, ПБДЕ или ПББ у хомогеним материјалима изнад 

граница толеранције (0,1% и 0,01% за кадмијум). Светиљке треба да су усклађене са WЕЕЕ 

Директивом 2012/19/ЕЦ Европског Парламента и Савета од 4. јула 2012. о отпаду електричне и 

електронске опреме (WЕЕЕ).  

- Радове може да изводи овлашћени извођач радова, при чему сви запослени морају бити обучени 

за безбедан и здрав рад, односно морају се придржавати мера и безбедности здравља на раду. Сви 

радови се изводе у безнапонском стању. 

- Извођач је у обавези да приликом извођења радова уклања сав отпадни материјал. 

 

3.Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

 

Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета изведених радова и уграђене опреме. 

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује 

планирање и изградња.  

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу 

одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спрoводе се преко стручног надзора који, у складу 

са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са 

Идејним пројектом реконструкције наткривених простора за чекање аутобуса на аутобуским 

стајалиштима у општини Суботица  и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, 

количине, квалитета  и рока за извођење радова, односно да ли је уграђена одговарајућа опрема 

о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према 

законским прописима. 

Након окончања свих предвиђених радова, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника 

наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о прегледу изведених радова, пријему 

и стављању предметне опреме у функцију. 

Записник о прегледу изведених радова, пријему и стављању предметне опреме у функцију, 

потписан од стране Наручиоца и Понуђача, представља доказ о извршеном квантитативном и 

квалитативном пријему и уградњи предметне опреме и извршењу предметних радова на 

реконструкцији аутобуских стајалишта у општини Суботица. 

Понуђач је у обавези да обезбеди сервис понуђених добара у гарантном року без надокнаде. 

Понуђени гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана пуштања у рад предмене 

опреме . У случају да понуђач наведе гарантни рок краћи од 24 месеца понуда ће се сматрати 

неодговарајућом и биће одбијена. 

Гаранција на извршене радове на реконструкцији аутобуских стајалишта, не може бити краћа од 

минимално 24 месеца рачунајући од дана примопредаје радова. 

Уз рачун, приликом испоруке, Добављач је дужан да приложи одговарајући документ за гаранцију 

за предметну опрему.“ 

 

II 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 80/18, на страни 29/38 у тачки 2. (начин 

подношења понуде у делу шта понуда мора да садржи додаје се следеће: 

 

„ 

• Копија сертификата од произвођача (из ставке 4. предмера радова)“ 



 

III 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењенa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавне набавкe



 


