
                                        
 

 
 

    
„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И 
СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА 
Трг Републике 16, Суботица 
Број:  II-404-1-7/2020-4 
Дана: 18.03.2020. године 
С у б о т и ц а 
   
ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања у вези јавне набавке бр. : II-404-1-7/2020 

Поштовани,  
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама достављамо Вам одговор на питање 
заинтересованог понуђача у отвореном поступку „Oбележавање класичне хоризонталне 
сигнализације“, број јавне набавке II-404-1-7/2020 
 
Питање 1 
Да ли се под изразом  цтрање хоризонталне сигнализације на страни 16/47 мисли на 
обележавање ознака на путу? 
 
Одговор 1: 
Да 
 
Питање 2 
"Потврда од произвођача машине за цртање хоризонталне сигнализације да је оспособљен за 
рад на машини за цртање хоризонталне сигнализације".  
 Да ли потврда може бити издата од заступника произвођача машине? 
 
Одговор 2:  
 Да, прихвата се потврда издата од стране заступника опреме. 
 
 
Питање 3 

Наручилац је у тачки 6. конкурсне документације „Рок извршења и 
гарантни рок" прописао: "Гарантни рок на извршене услуге је 6 месеци за боју и 2 године за 
пластику", а исти рок се наводи и у моделу оквирног споразума. 

Указујемо наручиоцу да се гарантни рок који даје произвођач материјала (боја и 
пластика) даје на број прелазака возила (точкова возила преко обојене површине), а не на 
одређени временски период. Наведену тврдњу потврђују и одредбе стандарда SRPS EN 
13197.Молимо наручиоца да у конкурсној документацији измени наведени захтев и 
пропише rарантни рок на начин на који исти даје произвођач материјала. 

Одговор 3:  

Из досадашњег дугогодишњег искуства на предметним пословима извршених у захтеваном 
квалитету доказало  се да боја односно пластика могу да издрже захтеване гарантне рокове. 

Питање 4. У коју сврху ће се користити елкометар односно мерач дебљине наноса и из 
којих разлога понуђачи морају да располажу са тим уређајем када се испитивање дебљине 
нанаса мора извршити у акредитованој лабораторији?  

Одговор 4  

Наручилац користи елкометар за мерење дебљине наноса боје и пластике тако што постави 
металну плочицу у тренутку вршења радова испод бризгаљке и елкометром измери 
дебљину нанешеног слоја. Уколико постоје недоумице око истог Наручилац задржава 



         

    

право да плочицу пошаље на испитивање у акредитовану лабораторију а о трошку 
Наручиоца на доказивање захтеваних карактеристика. Напомињемо да је елкометар мерни 
уређај мале финансијске вредности те да поседовање истог од стране понуђача не би 
требало да представља проблем као ни да буде ограничавајући фактор.С обзиром на 
наведено Наручилац остаје при захтеву да је неопходно да Понуђач поседује елкометар за 
потребе мерења дебљине наноса у тренутку извођења радова као најосновније контролне 
мере.  

Питање 5  

Као докази којима се потврђуе испуњеност техничког капацитета наручилац је навео да је 
потребно доставити, за машине, изјаву понуђача, фотокопију картице основног средства, 
саобраћајну дозволу и полису осигурања, али и потврду произвођача да је машина 
самоходна. Образложите потребу за Потврдом која доказује да је машина самоходна  

Одговор 5: 

С обзиром да се ради о опреми која је основна и најбитнија за добро извршење предметне 
јавне набавке, Наручилац сматра да понуђач мора да поседује захтевану машину и да 
несумњиво зна да понуђач њоме располаже. Уколико се из фотокопије картице основног 
средства или саобраћајне дозволе или полисе осигурања јасно и недвосмислено може 
утврдити да је приказана машина самоходна Наручилац ће то сматрати довољним доказом. 

Питање 6 

У оквиру дела конкурсне документације којим је захтеван кадровски капацитет као 
додатни услов за учешће у поступку, међу предвиђеним доказима за раднике обучене за рад 
на машини за цртање хоризанталне сигнализације и за рад хладном пластиком предвиђено 
је достављање потврда од произвођача машине за цртање хоризонталне сигнализације да 
је оспособљен за рад на машини за цртање хоризанталне сигнализације и потврда 
праизвођача хладне пластике да су обучени за рад са истом.Сматрамо да је захтев 
наручиоца да се доставе потврде произвођача машине односно произвођача хладне 
пластике нелогичан захтев, који условљава и ограничава понуђаче у могућности да 
припреме понуду, те да је потребно избрисати из конкурсне документације у описаном 
делу речи „произвођача" и дозволити достављање потврда о оспособљености, без навођења 
ко их издаје. 

Одговор 6 

Наручилац сматра да је самоходна машина за цртање хоризонталне сигнализације 
веома специфична машина која изводи финансијски, физички и безбедносно веома 
захтевне радове, те да је захтев наручиоца у циљу обезбеђења квалитиетног и 
безбедног извођења радова основан и остаје при својим захтевима. 
 

 
           Комисија 
 

       __________________ 
 


