
Одговор на постављенo питањe заинтересованог понуђача у јавној набавци 
број 12/13 „Куповина и уградња семафорских уређаја за опремање 

раскрсница“ 
 
 

Понуђач је поставио питања и трaжио појашњење конкурсне 
документације: 
 

Питање 1: 
Који је тачан датум и време за предају понуде? У конкурсној документацији имамо 

само информацију када је отварање понуда. 
 
Одговор Комисије за јавну набавку: 
У складу са Обавештењем о продужењу рока за достављање понуда објављеним 

28.10.2013. године на Порталу јавних набавки и сајту Секретаријата за саобраћај, крајњи 
рок за достављање понуда је среда 06.11.2013. године, до 12.00 часова, а отварање 
понуда ће се обавити истог дан, са почетком у 12.30 часова, у просторијама 
Секретаријата за саобраћај, Ул. 27. Марта 43-45, канцеларија 264/II. 

 
 
 Питање 2: 

У каквој форми мора да буде понуда? Шта треба да пише на коверти итд?  
 
Одговор Комисије за јавну набавку: 
Одговор на Ваше питање садржан је у Позиву за подношење понуда објављеном 

30.09.2013. године на Пораталу јавних набавки и сајту Секретаријата за саобраћај. У 
позиву је наведено следеће: „Понуде се подносе лично на Писарници или препоручено 
путем поште на адресу: Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за 
саобраћај, 27. марта бр. 43 - 45, 11000 Београд. Понуда се подноси у затвореној коверти 
или кутији, овереној печатом, са назнаком „Понуда за јавну набавку добра ''Куповина и 
уградња семафорских уређаја за опремање раскрсница'', број јавне набавке 12/13 – НЕ 
ОТВАРАТИ“.На полеђини коверте или кутије обавезно навести назив понуђача,тачну 
адресу, контакт особу и телефон.“ 

 
 

Питање 3: 
Да ли је могуће понудити уређаје који раде на 40V технологији? С обзиром да је та 

технологија новија, поузданија, у складу са општом тенденцијом смањења потрошње 
електричне енергије и већ инсталирана у Београду. 
  

Република Србија 
Град Београд 
Градска управа града Београда 
Секретаријат за саобраћаj 
Редни број јавне набавке 12/13 
Ев.бр. IV – 02 бр. 404-13/2013 
28.10.2013. године 
 
 
 

 
 

27. марта 43 
11000 Београд 

тел. (011) 3309-557  
факс 2754-636 

е-mail: 
info.saobracaj@beograd.gov.rs 



 
 

Одговор Комисије за јавну набавку: 
Техничком документацијом дефинисан је само услов о напајању уређаја са мреже 

 (220 V), али није дефинисан никакав услов о нивоу напона унутар инсталисаног система 
на раскрсници, тако да је прихватљива технологија која ради на 40 V 
 

Питање 4: 
Молим Вас за појашњење у вези хоризонталне сигнализације - ставка 2 

(хоризонтално обележавање линија заустављања троугловима упозорења)  страна 
конкурсне документације 29.  

У конкурсној документацији је наведена позиција хоризонтално обележавање 
линија заустављања троугловима упозорења - ком 2, да ли се количина 2 односи на две 
линије заустављања које могу садржати одређени број троуглова упозорења који зависи 
од ширине саобраћајне траке на коју се односи линија заустављања или на два троугла 
упозорења? 

 
Одговор Комисије за јавну набавку: 
Ради се обележавању две линије заустављања, једна дужине 20m, друга дужине 

4m. 
 

 
 

 
Комисијa за јавну набавку 

 


