
                                        
 

 

 

    

„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И 

СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА 

Трг Републике 16, Суботица 
Број:  II-404-1-3/2018-4 

Дана: 20.03.2018. године 

С у б о т и ц а 

   

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања у вези јавне набавке бр. : II-404-1-3/2018 

 

Поштовани,  

 

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама достављамо Вам одговор на питање 

заинтересованог понуђача у отвореном поступку „Услуга одржавања вертикалне 
сигнализације“, број јавне набавке II-404-1-3/2018 

 

  Питања и одговори: 

 

1. У Тендерској документацији Образац 14 Техничка спецификација навели сте ИСПОРУКА И 

УГРАДЊА С.З.СА СВИМ ВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА НА АЛ ЛИМУ. 

Питање 1. : Да ли то значи да прихватате понуду само од понуђача који знакове израђују на АЛ 

ЛИМУ ? 

1. Одговор: Из досадашњег искуства се показало да су знакови на АЛ ЛИМУ квалитетнији и из 

тог разлога Наручилац захтева знакове израђене на АЛ ЛИМУ, независно од правног лица које 

их израђује. 

 

2. У Тендерској документацији страна 16 Неопходни пословни капацитет навели сте да је 

понуђач у последње три године морао да изврши послове МИНИМАЛНО 1.000.000,00 динара 

НА ПОСЛОВИМА ПОСТАВЉАЊА ЗАШТИТНИХ ОГРАДА. 

Питање 2. : Зашто сте у овом случају тендер објединили. Да ли је на овај начин јавна набавка 

требала да буде састављена у више парија? 

На начин на који захтевате, Неопходни пословни капацитет, ограничавате конкуренцију и 

могућност учешћа других понуђача чија делатност није производња и монтажа заштитних 

ограда. 

ЗАХТЕВ: Молимо вас да извршите измену тендерске документације и исту поделите по 

партијама, према закону о јавним набакама и тиме омогућите ућешће осталих понуђача. 

Уколико остајете при ставу да не измените тендерску документацију поделом по партијама 

молимо вас да нам наведете на који члан Закона се позивате. 

2. Одговор: Законом о јавним набавкама није прописана обавеза Наручиоца да предмет набавке 

обликује по партијама. У делу техничке спецификације су јасно и прецизно дефинисане ставке. 

Према Закону о јавним набавкама Наручилац не ограничава конкуренцију, јер Понуђачи могу 

да конкуришу самостално, у зајдничкој понуди или са подизвођачем а све сходно члановима 

80. и 81. ЗЈН. 

 

3. У Тендерској документацији страна 17. Располаже довољним техничким и кадровским 

капацитетом наводите поседовање:  

- 1 камион минималне носивости 5т 

- елкометар или еквивалент са потврдом баждарења 

Питање 3. : Да ли ће понуда понуђача који поседује камион носивости 2т или мање бити 

прихватљива? 

С обзиром да у вашем захтеву постоји нелогичност јер је камиону од 5т носивости у градским 

условима ограничено кретање и као такво није ефективно за извршење потребних радова на 

путевима (постављање знакова). 



         

    

Које је ваше оправдање, зашто се тражи камион носивости 5т? 

Да ли ће понуда понуђача који не поседује елкометар, бити прихваћена? 

Због чега и које је ваше оправдање да понуђач мора да поседује елкометар, који законом или 

правилником о саобраћајној сигнализацији, није обавезујући за произвођача саобраћајне 
сигнализације, као и за квалитетно извршење посла. 

За поседовање мерних инструмената постоје акредитоване установе које могу вршити 

испитивања. 

Да ли је Испоручилац у обавези да врши проверу квалитета испорученог производа или то 

врши Наручилац добара-услуге? 

3. Одговор:  

-Измена конкурсне документације ће бити објављена благовремено у делу захтеваног камиона. 

- Потребно је да понуђач поседује елкометар или еквивалент са потврдом баждарења за 

потребе контроле квалитета, од стране Наручиоца. 

 

Питање 4. : Позивајући се на важећи Правилник о саобраћајној сигнализацији члан 13. нисте 

навели каква мора бити полеђина саобраћајног знак? 

Саобраћајни знаци члан 13. : Полеђина саобраћајног знака је сиве боје,без рефлексије, у складу 

са стандардом (преписка из важећег Правилника о саобраћајној сигнализацији) 

4. Одговор: Изглед, а самим тим и полеђина саобраћајног знака је дефинисан траженим 

Стандардима. 

 

Питање 5. : У техничкој спецификацији нигде не наводите типове саобраћајних знакова, који 

су јасно дефинисани у Правилнику о саобраћајној сигнализацији, а односе се на тип и шифру, а 

то су Знакови опасности, Знакови изричитих наредби и Знакови обавештења. 

Пошто сте у Техничкој спецификацији саобраћајне знакове навели по површини од – до, који 

су типови знакова у питању и којих димензија? 

5. Одговор: У питању су сви типови знакова дефинисани у Правилнику о саобраћајној сигнализацији. 

 

 

            Комисија 

 

       __________________ 

 


