ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УБРОЈ 10/18 – ИЗРАДА ПЕШАЧКИХ СЕМАФОРА И
ПОСТАВЉАЊЕ БРЗИНСКИХ ДИСПЛЕЈА У УЛИЦИ ЦРВЕНЕ АРМИЈЕ У
СМЕДЕРЕВУ У СКЛАДУ СА ПРОГРАМОМ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Питање: Део понуде за јавну набавку број 10/18 – Израда пешачких семафора и
постављање брзинских дисплеја у улици Црвене армије у Смедереву у складу са Програмом
савета за безбедност саобраћаја града Смедерева, коју је расписао Град Смедерево су
измењиви саобраћајни знакови са радаром брзине (брзински дисплеј) у ЛЕД технологији.
Сви знакови са измењивим садржајем (што ови брзински дисплеји свакако јесу имајући у
виду све могуће приказе на њима) према важећој законској регулативи у обласи путоградње
морају бити произведени према стандарду СРПС ЕН12966. Прописи који захтевају ово су:
- Закон о планирању и изградњи Републике Србије – обавезује извођаче да радове изводе у
складу са важећим прописима и стандардима.
- Закон о јавним путевима – дефинише да опрема и материјали који се користе на путевима
морају да испуњавају техничке прописе и стандарде за ту врсту опреме.
- Правилник о саобраћајној сигнализацији Републике Србије ( члан 12. став 2) – захтева да се
знакови са измењивим садржајем производе према стандарду СРПС ЕН 12966.
Непоштовањем законске регулативе и постављањем радарских брзинских дисплеја без
сертификата СРПС ЕН12966, наручилац би прекршио законску регулативу.Због тога је
неопходно да се конкурсна документација допуни захтевом да приликом достављања понуде
за учествовање у јавној набавци понуђач мора да достви валидан сертификат СРПС ЕН
12966.
Да ли ће Наручилац испоштовати законску обавезу и допунити конкурсну документацију
захтевом да приликом достављања понуде понуђач мора да достви валидан сертификат
СРПС ЕН 12966.

Одговор: Наручилац остаје при захтевима изнетим у конкурсној документацији сагласно са
потребом поштовања законских прописа и стандарда што се доказује прилагањем тражених
сертификата као што је и предвиђено пројектном докуметацијом.
Питање : Да ли имате додатну информацију којом су ближе објашњени технички захтеви
који се односе на измењиви саобраћајни знак са радаром брзине из табеле Елементи
нестандардне
промењиве
сигнализације
са
прибором
за
уградњу
(испорука/уградња/гаранције), ставка 7.1, у погледу димензија знака, висине цифара, приказа
или је на понуђачу да предложи изглед и величину знака?

Одговор: У самој спецификацији није наведена структура самог семафорског уређаја, због
тога што различити произвођачи на различите начине конфигуришу своје уређаје.Међутим у
конкурсној документацији је неведено да сва заинтересована лица која намеравају да
поднесу понуду могу да изврше обилазак локације за извођење радова и изврше увид у
пројектну документацију и понудити његову одговарајућу конфигурацију.
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