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На  основу  чл. 63.  став 3.  Закона о јавним набавкама,  Комисија за јавну набавку број
23/2019 -  Одржавање хоризонталне сигнализације на коловозима;  на захтев заинтересованог
лица, даје  

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ПИТАЊЕ:

1.  Наручилац  је  на  страни  26/53  у  делу  6.2  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНА  СА
УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  у тачки 14 прописао следеће: „Obeležavanje uzdužnih
linija 0,12 m1 debeloslojnom hladnom plastikom bele boje - u tehnologiji  tačkasto (dots). U cenu
uračunati sav potreban rad i materijal.“

Наведена технологија обележавања уздужних линија дебелослојном хладном пластиком
беле  боје  у  технологији  тачкасто  има  за  функцију  лакше одвођење воде  са  коловоза  као  и
функцију стварања звучног ефекта при већим брзинама. Наведени ефекти које треба да оствари
овакав начин обележавања уздужних линија има за циљ повећање безбедности на коловозима. 

Обележавањем уздужних линија технологијом агломератом са структуром правоугаоника
или троуглова или неправилних тачака може се остварити иста функција лакшег одвођења воде
са  коловоза  и  функцију  стварања  звучног  ефекта  при  већим  брзинама  као  и  технологијом
тачкасто. 

Напомињемо да је чланом 71 став 3  ЗЈН прописано да наручилац не може да одбије
понуду у случају да понуђач понуди одговарајући доказ да добра, услуге или радови које нуди
понуђач на суштински једнак начин испуњавају услове из спецификације и траженог стандарда.

Ограничавањем  начина  обележавања  уздужних  линија  на  само  једну  технологију,
суштински ограничавате конкуренцију јер онемогућавате понуђаче који изводе наведене радове
другачијом технологијом да учествују у предметној јавној набавци.

Наношење хладне пластике другачијом технологијом се остварује исти циљ који се жели
постићи предметном јавном набавком.

Због наведеног молимо наручиоца да измени наведену тачку 14 из Обрасца структуре
цена тако да омогући да се наведена ставка обележи и технологијом агломератом са структуром
правоугаоника или троуглова или неправилних тачака.
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ОДГОВОР:

Слажемо се са Вашим наводима,  да се технологијом агломерата  при већим брзинама
могу остварити слични резултати као и употребом технологије тачкасто, али пошто је намера
Наручиоца да наведеном технологијом изврши обележавање у насељеном месту где је брзина
кретања возила  ограничена  на  50  km/h,  а  у  зонама  школе  на  30  km/h  мишљења смо да  се
предложеном технологијом агломерата не могу постићи захтевани вибро звучни ефекти.

На  основу  горе  наведеног  Наручилац  остаје  при  свему  захтеваном  у  конкурсној
документацији у делу  "6.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ“  - стр. 26/53 Конкурсне документације - позиција бр.14.

Ова додатна информација је саставни део конкурсне документације. 

Ред.
бр.

Име и презиме Потпис

1 Јухас Арпад, службеник за јавне набавке, председник

2 Ћурчић Дара, члан

3 Бајтаи Балаж, инж. друмског саобр. члан
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