ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „Пут“ Нови Сад
21000 Нови Сад, Руменачка 150/а
Пиб: 100187770
Матични број: 08171963
Шифра делатности: 4211
Текући рачун: 205-265920-56 кoд Комерцијалне
банке а.д Београд

Нови Сад; 26.07.2019.
Број: 3031- 6734
На основу питања везаног за ЈН 06/19-ОП Вертикална сигнализација достављамо одговор:
Питањa:
“1. Pod brojem 22 u tabeli A je stavka: Saobraćajni znak 90x90 na klasama I, II, III a pod brojem 24 u tabeli B:
Saobraćajni znak 90x90cm Diamond grade. Da li je ovo isti znak?
2. Da li je neophodno da se daju cene za sve stavke iz tabele A za sve tri klase folije? Koji znak dimenzija
60x60x60cm se izrađuje na klasi III?
3. Gde se postavlja znak “Andrejin krst” sa folijom klase I? Da li je to u skladu sa Pravilnikom o saobraćajnoj
signalizaciji
4. Gde se ugrađuje stub debljine 4mm, iz stavke 4, tabela B?
5. Kako treba da izgleda crveno beli stubić iz stavke 13 tabela B? Molimo Vas da stavite tehnički crtež.
6. Kako treba da izgleda marker iz stavke 31, tabela B? Koji je tip? Molimo Vas da stavite tehnički crtež.
7. Koja je visina Ležećih policajaca u stavci 32, tabela B? Molimo Vas da definišete istu.
8. Koja je dimenzija pravougaonog ogledala iz stavke 38 tabela B?
9. Na kakve se katadioptere misli u stavci 48, tabela B?
10. Šta predstavlja stavka u predmeru pod brojem 59. u tabeli B: Znak Pera Pešak PP-1, dimenzije 900x900mm?
Ove oznake nema u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji. Molimo Vas da date tehnički crtež iobjašnjenje istog.
11. Šta predstavlja stavka 57 tabela B “Konzolni stub za Peru Pešaka”? Kako izgleda? Koje su dimenzije? Da li
mozete staviti tehnički crtež? “
Одговори:
1. Саобраћајни знак 900х900 није исти као саобраћајни знак 900x900 Diamond grade. Саобраћајни знак
Diamond grade је следећи:

2. Неопходно је да се за све ставке наведе цена за све три класе, изузев знака „Андрејин крст“ за који је
потребна друга и трећа класа
3. Знак „Андрејин крст“ се поставља само друге и треће класе
4. По захтеву наручиоца, а у складу са потребама
5. Црвено – бели стубић је поцинковани стубић наизменично офарбан црвено белим пољима висине
30cm
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6. Маркер” (IX-1) је елемент са ретрорефлектујућим површинама, односно сопственим извором
светлости.
Маркере је дозвољено поставити на коловозу са двосмерним саобраћајем, на начин да у смеру кретања
са десне стране коловоза рефлектују, односно емитују црвену боју, а са леве стране коловоза белу боју.
Маркере је дозвољено поставити на коловозу са једносмерним саобраћајем, на начин да посматрано у
смеру кретања са обе стране коловоза рефлектују, односно емитују црвену боју

A=100, B=87,5
7. Visina ležećih policajaca: 3cm i 5cm
8. Dimenzija pravougaonog ogledala: 600x400мм
9. Катадиоптер је светлосна ознака израђена од ретрорефлектујућег материјала, поставља се на
заштитним оградама и бочним сметњама у профилу пута, која служи за означавање правца пружања
пута и ивице коловоза;

10. Пера Пешак је знак III-6 обележени пешачки прелаз, са унутрашњим светлосним извором,знак је
двостранo видљив димензија 900mmх900mm,пластичан,качи се на конзолни семафорски стуб
11. Конзолни стуб је класичан семафорски конзолни стуб,понцикован,а који задовољава услове из
правилника о саобраћајној сигнализацији.
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Одговори су саставни део конкурсне документације.
О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно Закону о јавним
набавкама, члан 63. (Сл.Гласник РС 124/12,14/15,68/15), писаним путем информацију објављује на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
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