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ПРЕДМЕТ: Јавна набавка мале вредности: IV 04-404-3/4-2019 – ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ
ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Комисија за јавну набавку радова „Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне
сигнализације на територији општине Нови Бечеј, према предмеру радова и техничким
карактеристикама набавке“, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности,
број IV 04-404-3/4-2019, је дана 24.06.2019. примила захтев потенцијалног понуђача за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације.
ПИТАЊЕ 1:
Молимо Вас да услов са стране 15 конкурсне документације за саобраћајне знакове
„Саобраћајни знакови морају бити израђени у складу са Техничким упутствима ЈП
Путевии Србије Београд (ОП-01 и БС-06)“ уклоните пошто није у надлежности Општине
Нови Бечеј тј. локалне самоуправе да троши средства и поставља знакове на путевима
који нису у надлежности исте.
Једини документ који дефинише саобраћајне сигнализације која је у надлежности
Општине Нови Бечеј је Правилник о саобраћајној сигнализацији (објављен у
СЛ. Гласнику РС бр. 85/2017).
Одговор:
Техничко упутство је намењено произвођачима саобраћајних знакова и опреме,
извођачима радова и надзорним органима задуженим за ову врсту радова на путевима.
Такође ово упутство је намењено и јединицама локалне самоуправе које изводе
радове на државним путевима и које желе да поставе минималне захтеве квалитета
саобраћајних знакова. У поступку редовног одржавања, применом одредби из овог
упутства, формирају се услови за доследну примену савремених материјала у
зависности од ранга државног пута и саобраћајних услова. Основни принципи и
дефиниције који су приказани у документу, елиминишу дилеме у примени материјала,
уводи се обавеза минимално захтеваног квалитета саобраћајних знакова а
истовремено доприноси ефикаснијем и безбеднијем саобраћају на путевима. С
обзиром да кроз општину Нови Бечеј пролази више државних путева ; DP IB-15, DP

IIA-116 i DP IIA-117 и да општина Нови Бечеј врши постављање и одржавање на истим,
Наручилац сматра да Техничко упутство ЈП „Путеви Србије“ ОП-01 и БС-06 са
обавезујућом применом у сваком случају дефинише карактеристике саобраћајне
сигнализације која је у надлежности Општине Нови Бечеј.

ПИТАЊЕ 2:
На страни 17.навели сте да се доставља „важећи БАСТ сертификат за хладну пластику“
Молимо Вас да овај услов уклоните пошто условљавање атестирања у одређеним
лабораторијама представља грубо кршење конкуренције и нарушавање једнакости
права понуђача.
Одговор:
Наручилац ће у том делу изменити конкурсну документацију додајући речи
одговарајуће“.
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