Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац" Кањижа
Број: 171-2-13.9/2020-JН
Дана, 4.03.2020.године.
КАЊИЖА

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Комисија за јавне набавке у поступку јавне набавке добара:
Набавка вертикалне саобраћајне сигнализације ЈНМВ бр. 1.1.1./2020, даје следећи одговор на
захтев заинтересованог лица:

ПИТАЊЕ:

1/5

2/5

3/5

ОДГОВОР:
а) Мишљења смо да су наши захтеви у конкурсној документацији ЈНМВ 1.1.1./2020 бр.:
153-2-13.5/2020-ЈН од 2.03.2020.године у погледу регулативе у области вертикалне саобраћајне
сигнализације, потпуно у складу са тумачењем Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфратруктуре, број: 011-00-00718/2019-12 од 24.12.20219.године. Понуђена добра из
спецификације треба да задовољавају услове из конкурсне документације.
б) Начин доказивања додатног услова: ред. бр. 2. - ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ - „да
саобраћајни знакови и опрема коју извођач уграђује, у погледу облика, димензија, боја, симбола,
слова и бројева су израђени у складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији („Службени
гласник РС“, бр.85/2017), важећим Српским стандардима (СРПС) и Техничким упутствима
Јавног предузећа "Путеви Србије" (Техничко упутство о захтеваном квалитету саобраћајних
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знакова на државним путевима Републике Србије БС-06 и Техничко упутство за спровођење
одредаба Правилника о саобраћајној сигнализацији ОП-01).“ (поглавље бр.4.2 ДОДАТНИ
УСЛОВИ.“ - стр.8/45) је ИЗЈАВА (стр. 27/45 - 28/45 - предметне конкурсне документације),
којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане предметном
конкурсном документацијом.
Важеће Извештаје о испитивању саобраћајне сигнализације, које су издате од
акредитоване лабораторије Понуђачи не подносе уз понуду, али Наручилац може пре доношења
одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да
достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном,
примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац
ће његову понуду одбити као неприхватљиву (члан 79. ЗЈН).

О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно
Закону о јавним набавкама, члан 63. (“Службени Гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
предметну информацију објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Ова додатна информација је саставни део конкурсне документације.

Ред.
бр.

Име и презиме

Потпис

1.

Кермеци Карољ, дипл. правник, председник

2.

Догнар Виктор, члан

3.

Јухас Арпад, службеник за јавне набавке, члан

5/5

