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ПРЕДМЕТ:  ОДГОВОР  НА  ПОСТАВЉЕНА  ПИТАЊА  У  ВЕЗИ  ЈН  БР.  1.3.31/2017
ПОСТАВЉАЊЕ ИНФО ТАБЛИ

Дана 17.05.2017. постављена су следећа питања:

Да ли је потребно да Понуђач располаже неопходним доказом о квалитету понуђених
саобраћајних табли ?
Да ли је потребно да Понуђач поседује важећи Извештај о испитивању – сертификат
о квалитету табле саобраћајног знака  (облик табла 1m2) и усклађеност понуђене
табле са стандардом SRPS EN 12899 (Сл.гласник РС број 134 од 11.12.2014 године
члан 84 минимални услови):

1. Фактор сигурности са оптерећењем класе (PAF1)
2. Притисак ветра класе (WL5)
3. Динамички притисак снега класе (DSL1)
4. Највећу привремену дефлексију класе (TDB4),

Издат од стране акредитоване лабораторије.
Саобраћајна  сигнализација  мора  да  буде  произведена  у  складу  са  техничким
упутствима „Путева Србије“ BS-02 i BS-03.

ОДГОВОРИ:

Понуђена  саобраћајна  сигнализација  мора  да  задовољава  захтев  важећег
Правилника о саобраћајној сигнализацији („Сл.гласник РС“, број 134/2014) којим је у
члану 84. прописано:
„Саобраћајни знак према стандарду СРПС ЕН 12899 мора да најмање испуњава :
1) фактор сигурности за оптерећење класе ( PAF1 )
2) притисак ветра класе (W5)
3) динамички притисак снега класе ( DSL!)
4) највећу привремену дефлекцију класе ( TDB4)”

Конкурсном  документацијом  нису  прописани  додатни  услови за  учешће  у
поступку  јавне набавке радова мале вредности – Постављање инфо табли, редни
број  1.3.31/2017,  те  извештај  о  испитивању  издат  од  стране  акредитоване
лабораторије није предвиђен као обавезни елемент понуде.

У члану 5. став 3. модела Уговора о постављању инфо табли прописано је :"
Извођач је у обавези да постављање инфо табли  изврши у свему према важећим
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законским прописима, техничким прописима, нормативима и стандардима који важе
за ову врсту посла, правилима струке, техничкој спецификацији и понуди Извођача"

Стручни надзор, кога одређује Инвеститор, ће у складу са чланом 153. Закона о
планирању  и  изградњи  и  чланом  3.  Правилника  о  садржини  и  начину  вођења
стручног надзора,  извршити  проверу да ли постоје докази о квалитету материјала,
опреме и  инсталација  који  се  уграђују  или постављају у  објекат  и  да  ли постоји
документација  којом  се  доказује  њихов  квалитет  (атест,  сертификат,  извештај  о
испитивању и др.); 

       
  Комисија за предметну ЈН 
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