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; 18.11.2019.
Број: 3031- 10664
На основу питања везаног за ЈН 66/19-ОП Вертикална сигнализација достављамо одговор:
Питање 1:
1 Kako je Zakonom o građevinskim proizvodima (Sl glasnik R. Srbije br. 83/2018, član br. 7) i standardom SRPS EN
12899 propisano da proizvođači moraju uz Izveštaj o ispitivanju posedovati i Sertifikat o stalnosti performansi,
molimo Vas da izmenite uslov tako da piše:
Izveštaj o ispitivanju i sertifikat o stalnosti performansi izdati od strane akreditovane laboratorije u pogledu
minimalnih uslova koje saobraćajni znaci moraju da ispunjavaju – Predviđeno članom 16. Pravilnika o saobraćajnoj
signalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 85/2017).
Одговор 1:
Извештај о испитивању и сертификат о сталности перфоманси издат од стране акредитоване лабораторије
треба да испуњава услове предвиђене чланом 16. Правилника о саобраћајној сигнализацији „Службени
гласник РС“ број 85/2017 и стандардом SRPS EN 12899
Питање 2:
Da li Naručilac i Ponuđač koji učestvuje u ovoj nabavci treba da poštuje zakone koji sun a snazi u R.Srbiji ili mogu za
potrebe iste nabavke da postupe u suprotnosti sa važećim zakonima? Molimo Vas da odgovorite sa DA ili NE.
Одговор 2:
Наручилац или Понуђач који учествују у овој набавци морају да поштују законе који су на снази у Републици
Србији.
Питање 3:
Na strani 30, pod neophodnim tehničkim kapacitetom piše:
“Da proizvođač saobraćajnih znakova ima sertifikovan sistem upravljanja kvalitetom SRPS OHSAS 19001:2007”
Molimo Vas da izmenite ovaj uslov, pošto je greškom napisano. Treba da piše SRPS OHSAS 18001:2008
Одговор 3:
Одговор дат кроз измену конкурсне документације.
Питање 4:
Šta predstavlja stavka u predmeru sa nazivom Nosači za više znakova, u tabeli B?
Одговор 4:
Тип носача који се поставља на пешачким површинама мале ширине уз објекат као и посебан носач за
раздвајање саобраћајних токова.
Питање 5:
Da li su samolepljive folije klasa I, II, III jednobojne ili sadrže neku štampu?
Одговор 5:
Самолепљиве фолије су са штампом, али по захтеву наручиоца, а у складу са потребама
Питање 6:
Da li se lampa “Treptač” isporučuje sa baterijom ili bez? Koji tip treptača se isporučuje?
Одговор 6:
Одговор дат кроз измену конкурсне документације.
Питање 7:

Koje su dimenzije Delineatora iz tabele B?
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Одговор 7 :
Одговор дат кроз измену конкурсне документације.
Питање 8:
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?
Одговор 8:
Саобраћајни знак 900х900 није исти као саобраћајни знак 900x900 Diamond grade. Саобраћајни знак Diamond
grade је следећи:

Питање 9:
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?
Одговор 9:
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
Питање 10:
Gde se postavlja znak “Andrejin krst” sa folijom klase I? Da li je to u skladu sa Pravilnikom o saobraćajnoj
signalizaciji?
Одговор 10:
Знак „Андрејин крст“ се поставља само друге и треће класе.
Питање 11:
Gde se ugrađuje stub debljine 4mm, iz stavke 4, tabela B?
Одговор 11:
По захтеву наручиоца, а у складу са потребама.
Питање 12:
Kako treba da izgleda crveno beli stubić iz stavke 13 tabela B? Molimo Vas da stavite tehnički crtež.
Одговор 12:
Црвено – бели стубић је поцинковани стубић наизменично офарбан црвено белим пољима висине 30cm

Питање 13:
Kako treba da izgleda crveno beli stubić iz stavke 13 tabela B? Molimo Vas da stavite tehnički crtež
Одговор 13:
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
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Питање 14:
Koja je visina Ležećih policajaca u stavci 32, tabela B? Molimo Vas da definišete istu.
Одговор 14:
Visina ležećih policajaca: 3cm i 5cm
Питање 15:
Koja je dimenzija pravougaonog ogledala iz stavke 38, tabela B?
Одговор 15:
Dimenzija pravougaonog ogledala: 600x400мм
Питање 16:
Na kakve se katadioptere misli u stavci 48, tabela B?
Одговор 16:
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;

Питање 17:
Na strani 36/56 piše:
Da po pitanju dimenzija kvaliteta podloge, veznog materijala i karakteristika retroreflektujuće folije saobraćajnu
signalizaciju proizvede shodno odredbama važećih Standarda Republike Srbije, Pravilnika o saobraćajnoj
signalizaciji, obavezujućeg Tehničkog uputstva za sprovođenje Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji (donet od
strane JP “Putevi Srbije”) i tehničkog uputstva JP “Putevi Srbije” sa obavezujućom primenom o zahtevanom kvalitetu
saobraćajnih znakova na državnim putevima u Republici Srbiji BS-06.
Da proizvedenu i isporučenu saobraćajnu signalizaciju označi shodno odredbama obavezujućeg Tehničkog uputstva
za sprovođenje Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji (donet od strane JP “Putevi Srbije”) i tehničkog uputstva JP
“Putevi Srbije” sa obavezujućom primenom o zahtevanom kvalitetu saobraćajnih znakova na državnim putevima u
Republici Srbiji BS-06 (broj OP-01).
Molimo Vas da uklonite ovaj uslov pošto JKP “PUT” Novi Sad nema nadležnosti za održavanje državnih puteva i
isključivo mora da se pridržava važećeg Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji, Zakona o bezbednosti saobraćaja i
Standarda SRPS EN 12899.
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Одговор 17:
ЈКП“ПУТ“ Нови Сад има надлежност за одржавање државних путева на територији Града Новог Сада и то
државне путеве IB12, IB21, IIA100, IIA111, IIA113, IIA119, IIB313

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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