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Број: 55740/6 
Дана, 09.12.2013. године. 
 
 

 
СВИМ  ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ  

ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, 
ПО ПРЕДМЕТУ  

(Н-ЈН 24/13) 
 
 

ПРЕДМЕТ: Појашњења везана за конкурсну документацију за јавну набавку Н-ЈН бр. 
24/13,  (Циркуларно писмо) 

 
 
 
ПИТАЊЕ 1. 

На страни 3 од 47 дефинисан је модем као предмет набавке, цитирам: 
„3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке Н-ЈН бр. 24/13 је набавка добара:-Модем за увођење 

бројила у даљински режим рада-32552410-модеми-„ 
На страни 4 од 47 дефинисан је концентратор као предмет набавке, цитирам: 
„1.  Предмет јавне набавке:   

 GPRS концентратор, уређај за прикупљање података са бројила електричне 
енергије типа "SAGEM" CX2000-4-CLK и CX1000-CLK.“ 
 Молим Наручиоца да тачно одреди шта је предмет набавке, модем или 
концентратор, обзиром да су у питању два потпуно различита уређаја.  

Модем је комуникациони уређај који преноси податке преко комуникационог 
канала, а концентратор је уређај који има локалну аутономију да сакупља, чува и 
менаџерише податке сакупљене у локалу и да их размењује са удаљеним сервером или 
са локалним преносним рачунаром.  

Указујем Наручиоцу да је концентратор далеко скупљи уређај од модема, да 
концентратор није типски испитан уређај јер не постоје одговарајуће техничке норме, 
што битно утиче на сигурност података који се преносе из и у бројило и значајно 
повећава цену инвестиције за даљинску комуникацију са бројилима. Такође указујем 
Наручиоцу да је модем довољан да се оствари даљинска комуникација са бројилима 
типа "SAGEM" CX2000-4-CLK и CX1000-CLK“. Нема потребе да се ради концентрација 
података јер се модемом подаци могу пренети у сервер у центру директно као што се 
ради код бројила са ДЛМС протоколом користећи ГПРС систем. Указујем Наручиоцу да 
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је концентрација непотребно и скупо решење и технички погрешно решење у овом 
случају. Даље указујем Наручиоцу да је тржишна вредност остварена у другим јавним 
набавкама за исту сврху комуникације са бројилима преко ГПРС ЕУРИДИС модема реда 
100 евра/комаду, што у конкретној јавној набавци може да се покрије са буџетом од 16 
000 евра, односно кроз малу набавку. 

 
ОДГОВОР: Предмет јавне набавке је концентратор, са наведеним карактеристикама.  
 
 
ПИТАЊЕ 2.  На страни 5 од 47 помиње се демонстрација имплементације, цитирам: 
 
„5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције: 
 - понуђач је дужан да обезбеди гаранцију  у трајању од најмање 12 месеци  
 - обезбеђен постгарантни сервис и резерни делови у периоду од најмање 5   
 год.  
 Демонстрација имплементације: 
 Понуђач мора извршити демонстрацију опреме и њене имплементације. То 
 подразумева да се на једном мерном месту инсталира концентратор и 
 демонстрира функције описане у захтевима техничке спецификације..“ 

Када и где се демонстрира имплементација, шта се демонстрира, ко оцењује 
резултате демонстрације и по ком критеријуму се врши оцењивање? 

 
ОДГОВОР:  Након окончања поступка отварања понуда, приступиће се демонстрацији 
имплементације, а у договору са члановима комисије. Имплементација ће се обавити у 
Нишу, на било ком месту где постоје бројила SAGEM" CX2000-4-CLK и CX1000-CLK.“ 
 

 
ПИТАЊЕ 3.  На страни 9 од 47 дефинише се доказ да понуђач располаже са 
неопходним пословним капацитетом, цитирам: 

„2).Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом. 
Под неопходним пословним капацитетом сматра се да је понуђач у последње 3 

(три) пословне године имплементирао даљинско прикупљање и читање података на не 
мање од 1000 мерних места са бројила електричне енергије типа CX-2000-4-CLK и/или 
CX-1000-CLK у једном јединственом систему. 

Доказ: 
Потврде купаца, односно корисника услуге инплементације даљинског 

прикупљања и читања података. 
НАПОМЕНА: Понуде понуђача, који нису доставили доказе о захтеваном броју 

инплементације даљинског прикупљања и читања података, биће одбијене као 
неприхватљиве.“ 

Наведени критеријум је дискриминаторски јер је до сада уговорена само једна 
јавна набавка из ширег предмета ове јавне набавке. Наведеним критеријумом се уговор 
у овој јавној набавци намењује вољеном понуђачу, што је забрањено законом. Закон 
прописује како се доказује ппословни капацитет и Наручилац је дужан да поштује 
законске одредбе. 
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Да ли је Наручилац спреман да повуче наведени дискриминаторски критеријум 
везан за 1000 мерних места са бројилима типа CX-2000-4-CLK и/или CX-1000-CLK у 
једном јединственом систему и да постави критеријум за доказивање пословног 
капацитета у складу са законом? 

Посебно указујем Наручиоцу на дискриминаторску одредбу на страни 45/47, која 
омогућава Наручиоцу да се понаша волунтаристички, цитирам: 

„Уколико је наручилац – ЕД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. у Нишу, означен као наручилац, 
није потребно достављати поменуте потврде о извршењу услуге, већ је потребно само 
навести све тражене податке из табеле.“  

                      
ОДГОВОР:  Захтеви у погледу пословног капацитета, су предвиђени Законом о 

јавним набавкама, као допунски услови. Тако да се под неопходним пословним 
капацитетом сматра се да је понуђач у последње 3 (три) пословне године 
имплементирао даљинско прикупљање и читање података на не мање од 1000 мерних 
места са бројила електричне енергије типа CX-2000-4-CLK и/или CX-1000-CLK у једном 
јединственом систему, и то на читавој територији Србије. 
     
 
 
 
  
                                                                                                            Председник 

 Комисије за јавну набавку Н-ЈН 24/13 
                                                                                             Предраг Ничковић, ел.инж. 


