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објављујемо

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - „Уређење црних тачака на територији општине Ковин“
Број JН: 404-76/2020-IV

*ВРШИ СЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
На странама 3/33, 4/33, 14/33 и 15/33 конкурсне документације.
НОВА СПЕЦИФИКАЦИЈА САДА ИЗГЛЕДА ОВАКО:

ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У КОВИНУ
ИСПОРУКА И МОНТАЖА СИГНАЛИЗАЦИОНЕ ОПРЕМЕ
RED.
BROJ

OPIS

1

Izrada postolja semaforskog stuba sa
ručnim iskopom zemlje, zbog za š
tite neobeleženih podzemnih instalacija.
Isporukom i ugradnjom metalnog ankera
sa betoniranjem. Odvoz viška zemlje na
deponiju. Obeležavanje i zaštita radova
od nesretnog slučaja.

JED.MER KOLIČI
E
NA
kom.

5

2

Nabavka I ugradnja displeja sa
saobraćajnim znakom sa led
osvetljenjem (II-45.2 sa solarnim
napajanjem i baterijom) , стоји да је
знак са соларним напајањем и
батеријом , чланом 31 став 1 тачка 2.
Правилника о саобраћајној
сигнализацији (``Сл.гл РС`` број
85/2017) прописано је да је пречник
круга знакова изричитих наредби
60цм на осталим државним путевима
, општинским путевима и
саобраћајницама у насељу, знак се
монтира на 4 темељ са 4 анкера ,
висина стуба је 150 цм , ваљак који
светли испод знака је светлећи
пречника 30 цм висине 60 цм
шрафиран жуто црно као у члану 35.
став 1. тачка 99. Правилника о
саобраћајној сигнализацији (``Сл.гл
РС`` број 85/2017), с тим да светли .

kom.

6

3

Isporuka ravnog semaforskog stuba
L=4,0m I prečnika fi 76 mm

kom.

5

4

Isporuka i montaža brzinskog displeja sa
saobraćajnim znakom II-30, саобраћајни
знак је за ограничење брзине 50 км
обзиром да су у редном броју 6 и 7
наведени знакови ``III-24 ``-насеље ,
који означава почетак деонице са
брзином 50км и ``III-24.1``завршетак насеља , који означава крај
деонице са ограничењем 50км.
Чланом 31 став 1 тачка 2. Правилника
о саобраћајноиј сигнализацији
(``Сл.гл РС`` број 85/2017) прописано
је да је пречник круга знакова
изричитих наредби 60цм на осталим
државним путевима , општинским
путевима и саобраћајницама у насељу
, сам саобраћајни знак је изричита
наредба , а део дисплеја је измерена
брзина величине 30 цм.
Што се напајања и повезивања тиче у
Напомени стоји да се уместо
прикључка на јавну расвету уради
соларни уређај за напајање брзинског
дисплеја, самим тим уређај мора да
поседује батерију како би био у
функцији 24 часа дневно .

kom.

5

5

Isporuka stuba L=3,0 m za saobraćajni znak

kom.

10

6

Isporuka saobraćajnog znaka 600x900, III-24
у члану 53. став 3. Правилника о
саобраћајној сигнализацији (``Сл.гл
РС`` број 85/2017) стоји да је
димензија правоугаоника знакова
обавештења 60 x 90 цм класе 2.

kom.

5

7

Isporuka saobraćajnog znaka 600x900, III24.1 у члану 53. став 3. Правилника о
саобраћајној сигнализацији (``Сл.гл
РС`` број 85/2017) стоји да је
димензија правоугаоника знакова
обавештења 60 x 90 цм класе 2.

kom.

5

8

Retroreflektujući markeri koji se postavljaju
radi poboljšanja vidljivosti pešačkih prelaza.

kom.

32

9

Kompletna montaža sa montažnim
materijalom обухвата претходне ставке
2., 3., 4., 5.,6.,7., и 8. јер код
наведених тачки стоји да се набаве ,
уграде испоруче или поставе самим
тим потребно је предвидети њихову
монтажу.

kpl

5

НАПОМЕНА: Уместо прикључка на јавну расвету урадити соларни уређај за напајање брзинског дисплеја,
који у горњем делу показује ограничење брзине, а у доњем делу мери брзину кретања возила.
Обавезно приложити узорке дисплеја под р.бројем 2 и знакова под р.бројем 4 уз понуду.
Наручилац ће по окончању поступка јавне набавке вратити понуђачима узорке дисплеја и знакова.

НОВИ ОБРАЗАЦ 2 САДА ИЗГЛЕДА ОВАКО:

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У КОВИНУ
ИСПОРУКА И МОНТАЖА СИГНАЛИЗАЦИОНЕ ОПРЕМЕ
RED.
BROJ

OPIS

JED.MER KOLIČIN
E
A

1

2

3

4

1

Izrada postolja semaforskog stuba sa
ručnim iskopom zemlje, zbog za š tite
neobeleženih
podzemnih
instalacija.
Isporukom i ugradnjom metalnog ankera sa
betoniranjem. Odvoz viška zemlje na
deponiju. Obeležavanje i zaštita radova od
nesretnog slučaja.

kom.

5

JEDINIČNA
CENA BEZ
PDV-A
5

JEDINIČNA
CENA SA
PDV-OM
6

UKUPNA CENA
BEZ PDV-A

UKUPNA CENA
SA PDV-OM

7
(4x5)

8
(4x6)

2

Nabavka
I
ugradnja
displeja
sa
saobraćajnim znakom sa led osvetljenjem
(II-45.2 sa solarnim napajanjem i
baterijom) , стоји да је знак са соларним
напајањем и батеријом , чланом 31 став
1 тачка 2. Правилника о саобраћајној
сигнализацији
(``Сл.гл
РС``
број
85/2017) прописано је да је пречник
круга знакова изричитих наредби 60цм
на осталим државним путевима ,
општинским
путевима
и
саобраћајницама у насељу, знак се
монтира на 4 темељ са 4 анкера , висина
стуба је 150 цм , ваљак који светли
испод знака је светлећи пречника 30 цм
висине 60 цм шрафиран жуто црно као у
члану 35. став 1. тачка 99. Правилника о
саобраћајној сигнализацији (``Сл.гл РС``
број 85/2017), с тим да светли .

kom.

6

3

Isporuka ravnog semaforskog stuba L=4,0m
I prečnika fi 76 mm

kom.

5

4

Isporuka i montaža brzinskog displeja sa
saobraćajnim znakom II-30, саобраћајни
знак је за ограничење брзине 50 км
обзиром да су у редном броју 6 и 7
наведени знакови ``III-24 ``-насеље , који
означава почетак деонице са брзином
50км и ``III-24.1``- завршетак насеља ,
који означава крај деонице са
ограничењем 50км.
Чланом 31 став 1 тачка 2. Правилника о
саобраћајноиј сигнализацији (``Сл.гл
РС`` број 85/2017) прописано је да је
пречник круга знакова изричитих
наредби 60цм на осталим државним
путевима , општинским путевима и
саобраћајницама у насељу , сам
саобраћајни знак је изричита наредба , а
део дисплеја је измерена брзина
величине 30 цм.
Што се напајања и повезивања тиче у
Напомени стоји да се уместо прикључка
на јавну расвету уради соларни уређај за
напајање брзинског дисплеја, самим тим
уређај мора да поседује батерију како би
био у функцији 24 часа дневно .

kom.

5

5

Isporuka stuba L=3,0 m za saobraćajni znak

kom.

10

6

Isporuka saobraćajnog znaka 600x900, III-24 у
члану 53. став 3. Правилника о
саобраћајној сигнализацији (``Сл.гл РС``
број 85/2017) стоји да је димензија
правоугаоника знакова обавештења 60 x
90 цм класе 2.

kom.

5

7

Isporuka saobraćajnog znaka 600x900, III-24.1
у члану 53. став 3. Правилника о
саобраћајној сигнализацији (``Сл.гл РС``
број 85/2017) стоји да је димензија
правоугаоника знакова обавештења 60 x
90 цм класе 2.

kom.

5

8

Retroreflektujući markeri koji se postavljaju
radi poboljšanja vidljivosti pešačkih prelaza.

kom.

32

9

Kompletna montaža sa montažnim materijalom
обухвата претходне ставке 2., 3., 4.,
5.,6.,7., и 8. јер код наведених тачки
стоји да се набаве , уграде испоруче или
поставе самим тим потребно је
предвидети њихову монтажу.

kpl

5

UKUPNO
НАПОМЕНА: Уместо прикључка на јавну расвету урадити соларни уређај за напајање брзинског дисплеја,
који у горњем делу показује ограничење брзине, а у доњем делу мери брзину кретања возила.
Обавезно приложити узорке дисплеја под р.бројем 2 и знакова под р.бројем 4 уз понуду.

Наручилац ће по окончању поступка јавне набавке вратити понуђачима узорке дисплеја и знакова.
Датум:

Потпис понуђача

Предмер треба да буде попуњен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуду подноси група
понуђача, предмер мора бити потписан од стране овлашћеног члана групе понуђача.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
• у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
• у колону 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
• у колону 7 уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће
помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5) са траженим количинама (које су наведене у
колони 4); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
• у колону 8 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако
што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6) са траженим количинама (које су
наведене у колони 4); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
НАПОМЕНА:
Понуђач може, код давања понуде за сваки тражени предмет јавне набавке где су наведени елементи
попут робног знака, патента, типа или произвођача, да у понуди наведе "или одговарајуће" тј. да понуди
елементе другог робног знака, патента, типа или произвођача одговарајућег квалитету који је навео
наручилац у конкурсној документацији.

