Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
Комисија за јавну набавку
Број: V-404-4/2019-15
Дана: 21.03.2019. године
Кикинда
На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: Закон о јавним набавкама/ЗЈН) Комисија за јавну
набавку – Одржавање путева, бр. ЈН 15/2019, у законском року објављује, свим заинтересованим
лицима,
Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације

Питање 1:
На страни 29 у измени документације наведено је:
“Приликом вршења стручне оцене понуда, комисија ће узорак који је достављен приликом
подношења понуде, доставити акредитованој лабораторији (лабораторија која поседује акредитацију
од стране националног акредатационог тела које је потписник МЛА) ради испитивања истог у сврху
провере испуњености захтеване техничке карактеристике како је наведено у конкурсној
документацији. Да ли лабораторија у којој ће се вршити ово испитивање треба да буде независна?

Одговор Наручиоца:
Да би уопште лабораторија била акредитована, иста мора да прође одређене провере техничке
компетентности, као и то да ли оне врше своје активности на адекватан начин и у складу са
одговарајућим стандардима.
Самим тим што је нека лабораторија добила сертификат о акредитацији од стране надлежног
акредиционог тела, то значи да је лабораторија у сваком тренутку у стању да своје клијенте увери да
су резултати испитивања, које она врши поуздани, а само испитивање извршено на компетентан
начин. Признавање своје компетентности лабораторија остварује кроз непристрасно и независно
оцењивање, доказујући при том да послове обавља на стручан начин и у складу са захтеваним
стандардима.
Скрећемо пажњу заинтересованом лицу да би уопште лабораторија могла да буде акредитована,
Акредиционо тело Србије оцењује прво непристарсност и независност лабораторије, да би тек након
тога у обзир узела у обзир техничку компетентност, организационе ресурсе, усклађеност са
захтевима одговарајућег стандарда и способности да постигнути ниво квалитета одржи.
На крају одговор. Да, лабораторија ће бити независна (саамим тим што је захтевано да буде
акредитована).

Питање 2:
У предмеру у делу опрема пута под ставкама 20 и 21 наведено је:
“Сигнализација за слепа и слабовида лица – тактилна трака – са уградњом
“Завршетак тактилне површине – са уградњом
Од којег материјала се израдују ове две ставке? Бехатон или хладна пластика?
Која је висина тактилних површина?
Које су димензије?

Одговор Наручиоца:
Обе ставке су сачињене од хладне пластике. Висина тактилних површина је од 3 до 5 мм.
Технички опис за тактилне траке: Тактилне траке су висине од 3-5мм, изводе се у сету од три траке,
где је ширина траке 3cm, размак између траке је 3cm, обрачун се врши по дужном метру.

Питање 3:
Да ли је потребно доставити извештај о испитивању за саобраћајне знакове који су наведени у
техничкој спецификацији за сваку комбинацију димензија знака и ретрорефлектујуће фолије (укупно
54 комбинације)? Пошто у измењеној конкурсној документацији од 18.03.2019. и даље је наведено
на стр 20. и на страни 28. да се доставља тај доказ?

Одговор Наручиоца:
Извештај о испитивању се доставља за обавезни сет типова знакова (у складу Техничким упутством о

начину испитивања и поступку оцењивања усаглашености саобраћајних збакова са захтевима
стандарда на државним путевима РС БС-05).
Обавезни сет типова знакова, за које је обавезно испитивање са становишта безбедности саобраћаја,
су саобраћајни знакови стандардних димензија, и то: троугао (највеће димензије), круг (највеће
димензије), осмоугао (највеће димензије), правоугаоник (највеће димензије), квадрат (највеће
димензије), Андрејин крст

Питање 4:
Уговорни орган није одговорио прецизно да ли саобрацајни знакови требају бити сертификовани у
складу са SRPS EN12899-1 молимо да одговори да ли је потребно или није потребно?

Одговор Наручиоца:
Саобраћајни знакови морају бити у складу са СРПС ЕН 12899-1, што је и прописано конкурсном
документацијом и важећим Правилником о саобраћајној сигнализацији.

Питање 5:
Уговорни орган није појаснио да ли се планира обавестити и позвати понуђач чији знак је предмет
испитивања да присуствује испитивању те у односу на које карактеристике ће се испитивати
саобрацајни знакови?

Одговор Наручиоца:
Конкурсном документацијом унапред су сва заинтересована лица обавештена да ће се достављени
узорак тестирати у акредитованој (независној) лабораторији, као и да ће се на основу извештаја исте
утврдити да ли је узорак одговарајућ или не. Како неће сама Комисија Наручиоца, нити надлежан
орган Наручиоца вршити испитивање, већ акредитована лабораторија, иста је независна у свом
деловању. Комисија не може да обезбеди присуство представника понуђача, јер испитивање узорка
би се радило у складу са интерним актима ангажоване лабораторије, те не може Наручилац да
гарантује присуство представника понуђача приликом вршења испитивања.

Питање 6:
У случају када понуду доставља понуђач који нема седиште на подручју Републике Србије, у којој
валути доставља понуду и у којој валути доставља банковну гаранцију?

Одговор Наручиоца:

Чланом 19. Закона о јавним набавкама предвиђено је да се у поступку јавне набавке вредности
исказују у динарима. Ставом 2. истог члана прописано је да наручилац може да дозволи понуђачу да
цену у понуди искаже у једној страној валути и у том случају ће у конкурсној документацији навести
да ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на
дан када је започето отварање понуда.
Како у конкретном случају, Наручилац није дозволио понуђачу да цену искаже у страној валути, тако
је исти у обавези понуду изнаже у динарима. Што се банкарске гаранције тиче, у истој валута мора
бити она у којој је изражена обавеза налогодавца из основног уговора, тј. у динарима.
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