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Одговор на постављенo питањe заинтересованог понуђача у јавној набавци број 9/13 
''Израда саобраћајних пројеката- зоне, по партијама'' 

 
 
1. Понуђач је поставио питања и тражио појашњење конкурсне документације: 
 
У конкурсној документацији, поглавље Технички опис услуге, 1. Садржај пројекта (за партију 2), 
дато је да се пројекат успореног саобраћаја ради на 20 локација на територији Града Београда. 
Молимо Вас да нам одговорите на следеће: 
 

1. Да ли је Секретаријат за саобраћај одредио 20 локација на територији Града Београда за 
који се ради пројекат успореног саобраћаја или то одређује обрађивач. 

2. Ако локације одређује обрађивач, шта се подразумева под територијом Града Београда, с 
обзиром на то да територија Града Београда обухвата 17 општина укупне површине од 
322.268 ха (званична презентација Града Београда: www.beograd.rs)?  

3. Ако локације одређује обрађивач, да ли Секретаријат даје критеријуме по којим 
обрађивач бира 20 локација? 

4. Да ли “локација” подразумева једну улицу или обухват “локације” може захватати и више 
улица? 

 
Одговор комисије за јавну набавку: 
 
 
 
 
 
 

1. Конкурсном документацијом је предвиђено да извршилац, на основу примера добре праксе 
зона успореног саобраћаја из европских и светских градова предложи критеријуме за одабир 
локација и да предложи локације. Комисија за праћење реализације уговора ће извршити избор 
двадесет локација од предложених локација за које ће извршилац бити у обавези да уради 
пројекте.  
2. Извршилац предлаже локације на територији града Београда која обухвата свих 17 градских 
општина. 
3. Критеријуме за одабир локација предлаже извршилац, а усваја комисија за праћење 
реализације уговора. 
4. Локација може да подразумева и једну и обухват више улица.  
 
 
2. Понуђач је поставио питања и тржио појашњење конкурсне документације: 
 
На страни 6/42 пише: „Тражени додатни услови из члана 76. Закона исти су за обе партије у овој 
јавној набавци.“ 
 
Питање: Уколико дајемо понуде за обе партије, да ли треба да доставимо један пројекат из 
области саобраћаја и саобраћајне сигнализације (зона 30, зона успореног саобраћаја или 
бициклистичког саобраћаја) у чијем ауторском тиму су учествовала најмање два од пријављених 
пројектаната (на основу појашњења комисије за ову јавну набавку – извод из пројекта) или 
треба доставити за сваку партију по један пројекат из области саобраћаја и саобраћајне 
сигнализације (зона 30, зона успореног саобраћаја или бициклистичког саобраћаја) у чијем 
ауторском тиму су учестовала најмање два од пријављених пројектаната (на основу појашњења 
комисије за ову јавну набавку – извод из пројекта)? 
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Одговор комисије за јавну набавку: 
 
Конкурсном документацијом је предвиђено да се кадровски капацитет доказује, између осталог, 
достављањем најмање једног пројекта (или извод из пројекта из којег се види предмет и садржај 
пројекта и ауторски тим пројекта) из области саобраћаја и саобраћајне сигнализације (зона 30, 
зона успореног саобраћаја или бициклистичког саобраћаја) у чијем ауторском тиму су 
учествовала најмање два од пријављених пројектаната.  
 
Уколико понуђач конкурише за обе партије и у обе партије пријави исти пројектантски тим 
сачињен од пројектаната који су заједно учестовали у изради једног пројекта, може да достави, 
као доказ кадровског капацитета, исти пројекат или извод из пројекта (у два примерка, по један 
за сваку партију). 
 
Уколико понуђач за обе партије пријави исти пројектантски тим сачињен од пројектаната који 
нису заједно учествовали у изради пројекта из области саобраћаја и саобраћајне сигнализације 
(зона 30, зона успореног саобраћаја или бициклистичког саобраћаја), у том случају је потребно, 
у свакој партији доставити два пројекта (или извод из пројекта из којег се види предмет и 
садржај пројекта и ауторски тим пројекта), по један пројекат по пројектанту (за најмање два, од 
три пријављена пројектанта). 
 
3. Понуђач је поставио питања и тржио појашњење конкурсне документације: 
 
У конкурсној документацији, поглавље Технички опис услуге партије 1, члан 1.4 Садржаја 
пројекта, тражи се: 
- применом одговарајућег софтвера извршити симулацију предложених решења за целу зону 
- извршити вредновање предложених варијанти решења  
 
и за партију 2, члан 1.6 Садржаја пројекта, тражи се: 
- извршити вредновање предложених варијанти решења   
 
С обзиром на то да се симулација и вредновање врши одговарајућим софтверским алатима 
молимо Вас да одговорите: 
 

1. Који одговарајући софвер је неопходан за извршење поменутих пројектних захтева? 
2. Како обрађивач доказује поседовање траженог софтвера? 
3. Да ли је неопходно доказати искуство у раду на том софтверу? 

 
Одговор комисије за јавну набавку: 
 
1. Комисија за јавну набавку је става да ће у Партији 1, за коју се једино и тражи симулација 
саобраћаја, прихватити симулацију у сваком софтверу који је по својим карактеристикама 
подобан за израду саобраћајних симулација.  
2. Конкурсном документацијом је као технички капацитет за учешће у поступку предметне јавне 
набавке тражено од понуђача да поседује: 

1. Два РС рачунара у пословном простору Извршиоца, 
2. Штампач, 
3. Фотоапарат. 
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Како у склопу техничког капацитета није тражено поседовање софтвера, није потребно 
достављати доказе о поседовању истог. 

4. Понуђач није у обавези да доказује искуство у раду на софтверу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   Комисија за јавну набавку 
 
                                                                       


