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ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА, БР. ЈН 6/17 – НАБАВКА ОПРЕМЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И 

УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ЗА АДАПТИБИЛНО УПРАВЉАЊЕ СВЕТЛОСНОМ 

САОБРАЋАЈНОМ СИГНАЛИЗАЦИЈОМ У БЕОГРАДУ – ПРВА ФАЗА 

 

Одговор на питања заинтересованог лица од 31.07.2019.год. 

 

Питање заинтересованог лица: 

1. У конкурсној документацији у Обрасцу структуре понуђене цене за програмирање 

елемената светлосне сигнализације за рад у локалном режиму навели сте број од 267 

раскрсница.  

С обзиром да је у обухвату пројекта 322 раскрснице и да је описом активности предвиђено 

да се на 51-ој раскрсници задржавају постојећи семафорски управљачки уређаји, модел 

C9xx и sX, укупан број раскрсница које је потребно програмирати износи 271. 

Молимо потврдите да је за Вас прихватљива измена броја раскрсница како је наведено? 

 

Одговор Наручиоца: 

 У Обрасцу структуре понуђене цене за програмирање елемената светлосне сигнализације 

за рад у локалном режиму, начињена је техничка грешка приликом навођења броја 

раскрсница. Уместо броја 267 треба да стоји 271. Наручилац ће, у складу са наведеним, 

поступити у складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама и изменити конкурсну 

документацију.  

 

Питање заинтересованог лица: 

2. У конкурсној документацији у Обрасцу структуре понуђене цене за израду техничке 

документације за светлосну сигнализацију навели сте број од 267 раскрсница.  

С обзиром да је у обухвату пројекта 322 раскрснице и да је описом активности предвиђено 

да се на 51-ој раскрсници задржава постојећа опрема, а да је предвиђена уградња 

стратешких петљи на 6 раскрсница и да за додатних 26 парцијалних раскрсница не ради 

посебна техничка документација, укупан број раскрсница за које је потребно израдити 

техничку документацију износи 251. 

Молимо потврдите да је за Вас прихватљива измена броја раскрсница како је наведено? 

 

Одговор Наручиоца: 

 У Обрасцу структуре понуђене цене за израду техничке документације за светлосну 

сигнализацију, начињена је техничка грешка приликом навођења броја раскрсница. Уместо 

броја 267 треба да стоји 251. Наручилац ће, у складу са наведеним, поступити у складу са 

чл. 63. Закона о јавним набавкама и изменити конкурсну документацију.  

 

Питање заинтересованог лица: 

3. Да ли сматрате да је прихватљиво да се Обрасци структуре цена попуне електронски, а не 

ручно у циљу боље прегледности? 

Да ли је довољно да Обрасци структуре цена садрже форму у смислу заступљености свих 

поља и одговарајућег описа, а не и форму по питању величине поља, с обзиром да је 

величина остављеног простора често мања у односу на потребну за неопходни унос (нпр. 

имена раскрсница су често већа него простор расположив у обрасцима за њихов упис)? 
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Да ли је прихватљиво да се у оквиру сваког Обрасца структуре цена који садржи “Табелу 

1” и “Табелу 2”,  ископира само неопходан број “Табеле 1” а не и назив самог Обрасца?  

 

Одговор Наручиоца: 

Наручиоцу је прихватљиво да се Обрасци структуре цене попуне електронским путем. 

Величина поља у табелама је ирелевантна за оцену понуде и може се мењати, под условом 

да табела задржи све елементе које је имала у објављеној конкурсној документацији, што 

значи да се називи поља и колона, њихов број и распоред не могу мењати.  

 

Наручиоцу је прихватљиво да се у оквиру сваког Обрасца структуре цене који садржи 

„Табелу 1” и “Табелу 2”,  ископира само неопходан број “Табеле 1”, а не и назив самог 

Обрасца, под условом да прва „Табела 1“, односно „Табела 1“ која би била на самом почетку 

овог обрасца садржи пун назив. 

 

Питање заинтересованог лица: 

4. У делу техничке документације који се односи на поступак примопредаје, у процесу описа 

процедуре извођења радова, параграф 8.4.3. назив записника  није у складу са називом 

записника у опису Прве фазе примопредаје,  параграф 8.4.1.  С обзиром да се ради о истом 

записнику у окивиру примопредаје  молимо  потврдите да је за Вас прихватљиво да се назив 

записника у параграфу 8.4.3 измени и да гласи “Записник о пријему опреме и радова у 

оквиру прве фазе у формирању зоне адаптибилног управљања саобраћајем”. 

 

Одговор Наручиоца: 

Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица, те ће поступити у складу са чл. 63. 

Закона о јавним набавкама и изменити конкурсну документацију. 

 

Питање заинтересованог лица: 

5. У делу техничке документације који се односи на поступак примопредаје, у процесу описа 

процедуре извођења радова, параграф 9.4.3. назив записника није у складу са називом 

записника у опису Прве фазе примопредаје,  параграф 9.4.1.  С обзиром да се ради о истом 

записнику у оквиру примопредаје раскрснице, молимо потврдите да је за Вас прихватљиво 

да се назив записника у параграфу 9.4.3 измени и да гласи “Записник о пријему опреме и 

радова у оквиру прве фазе на увођењу детекторског рада светлосне саобраћајне 

сигнализације на раскрсници/координисаном потезу, под контролом система Sitraffic Scala“? 

 

Одговор Наручиоца: 

Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица, те ће поступити у складу са чл. 63. 

Закона о јавним набавкама и изменити конкурсну документацију. 

 

Питање заинтересованог лица: 

6. Молимо потврдите да је за Вас прихватљиво да као доказ да понуђена опрема поседује 

техничке карактеристике захтеване у Техничком опису добара, довољно уз каталоге 

опреме, доставити и генералну  изјаву произвођача опреме да понуђена опрема поседује 

све техничке карактеристике из Техничког описа добара, без навођења појединачних 

карактеристика? 
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Одговор Наручиоца: 

У предметној конкурсној документацији, у поглављу „ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ“, на стр. 

5/183, наведено је следеће: 

„Као доказ да понуђена опрема поседује техничке карактеристике захтеване у Техничком 

опису добра, понуђач доставља: Детаљан опис и техничку документацију, односно 

каталог/извод из каталога са техничким карактеристикама за сву понуђену опрему, које 

морају одговорати захтеваним техничким карактеристикама из Техничког описа добра или 

могу бити боље од захтеваних. 

Уколико карактеристике понуђене опреме тражене техничком спецификацијом нису у 

целости наведене у достављеној техничкој документацији односно каталогу/изводу из 

каталога, потребно је уз техничку документацију односно каталог/извод из каталога, 

доставити и изјаву произвођача или локалне канцеларије произвођача да понуђена опрема 

поседује све захтеване техничке карактеристике из Техниког описа добра или да поседује 

боље карактеристике од захтеваних, за оне карактеристике које нису садржане у 

достављеној техничкој документацији/каталогу/изводу из каталога.“ 

Из наведеног произилази да изјава произвођача или локалне канцеларије произвођача не 

мора да садржи таксативно наведене карактеристике понуђене опреме, али мора обавезно 

да садржи назнаку опреме на коју се односи и изричиту изјаву да наведена опрема 

испуњава све техничке захтеве из Техничког описа добра.  

 

       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


