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Предмет: Питања и одговори на постављена питања
У смислу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) објављујемо одговоре на постављена питања.

Предмет: ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ – ЈНМВ бр.404-76/2020- IV – Уређење црних
тачака на територији општине Ковин

У складу са чланом 63.ЗЈН , молимо наручиоца да појасни следеће;

Питање:

Одговор:
1.У

1. У спецификацији на страни 4. и обрасцу структуре цене на страни
15. – под бројем 4. Испорука и монтажа брзинског дисплеја са
саобраћајним знаком II-30. Правилником о саобраћајној
сигнализацији Републике Србије број 134.члан 10. прописује да
се знакови са изменљивим садржајем изводе према стандарду
СРПС-ЕН-12966 па сматрамо да треба да измените конкурсну
документацију у коме ће понуђачи бити обавезни да доставе
сертификат којим доказују овај стандард. Неопходно је да дате
димензије овог знака као и техничке карактеристике, начин
његовог прикључивања и начин његовог постављања.

делу Испорука и монтажа сигнализационе опреме редни број 4``Испорука
и монтажа брзинског дисплеја са саобраћајним знаком ``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 .
Питање:

Одговор:

2. У спецификацији на страни 4. и обрасцу структуре цене на страни
14. – под бројем 2. Набавка и уградња дисплеја са саобраћајним
знаком са лед осветљењем (II-45.2 са соларним напајањем и
батеријом). Такође неопходно је да дате димензије овог знака као
и техничке карактеристике, начин његовог прикључивања и
начин његовог постављања.

2. У делу Испорука и монтажа сигнализационе опреме редни број 2``Набавка
и уградња дисплеја са саобраћајним знаком са лед осветљењем (II-45.2 са
соларним напајањем и батеријом ), 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 .
Питање:

Одговор:

3. Конкурсном документацијом Јавне набавке мале вредности
бр.404-76/2020- IV – Уређење црних тачака на територији
општине Ковин предвиђено је да се доставе узорци ЛЕД дисплеја
и знакова.
С обзиром на кратак рок за доставу а дугачак рок израде молим
Вас да из конкурсне документације изоставите доставу узорака. У
колико наручилац не жели да из конкурсне документације
изостави доставу узорака молимо Вас да промените рок за
доставу сходно року израде знакова.

3. Поштовани,
Наводите да је кратак рок за доставу а дугачак рок за израду, али не наводите
колики је рок за израду.

Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације и
продужити рок за достављање понуда.
Питање:

Одговор:

4. У спецификацији на страни 4. и обрасцу структуре цене на страни
15. – под бројем 5. Испорука саобраћајног знака 600x900, III-24 и
6. Испорука саобраћајног знака 600x900, III-24.1. није
дефинисано које класе фолије знакови треба да буду израђени. Да
ли је потребно за знакови буду израђени према стандардима
СРПС ЕН-12899 (Сл.Гласник бр.85 од 21.септембра 2017.год.)
што се доказује документима о испитивању саобраћајног знакова
издатих од стране акредитоване лабораторије? Уколико јесте
молимо Вас да измените конкурсну документацију у коме ће
понуђачи бити обавезни да доставе сертификат којим доказују
овај стандард.

4. У делу Испорука и монтажа сигнализационе опреме редни број 5. је
испорука стуба Л- 3 м за саобраћајни знак , број 6. је испорука саобраћајног
знака ``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.
Питање:

Одговор:

5. Наручилац је на стани 1. конкурсне документације направио
грешку и написао да је рок доставе 16.11.2019 године, молимо
Вас да измените конкурсну документацију у коме ће бити рок
доставе документације у текућој години.

5. Наручилац је начинио техничку грешку требало је да стоји: 16.11.2020.
године.
Питање:

6. У спецификацији на страни 4. и обрасцу структуре цене на страни
14. – под бројем 9. Комплетна монтажа са монтажним
материјалом. Које радове обухвата ова ставка? Монтажу којих
ставки? Молим Вас да тачно дефинишете који су радови у питању
и да сходно томе измените конкурсну документацију.
На основу свега горе наведеног такође Вам упућујемо молбу
за продужење рока доставе документације.

Одговор:

6. У делу Испорука и монтажа сигнализационе опреме редни број 9.
``Комплетна монтажа са монтажним материјалом `` 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.

