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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:
Pošto Naručilac konkursnom dokumentacijom ne predviđa dostavljanje sertifikata o stalnosti proizvodnje a
odgovorom na pitanje br. 9 (objavljeno 25.03.2019. na portalu JN), u poslednjem pasusu je odgovorio da su svi
proizvođači /uvoznici građevinskih proizvoda dužni da postupaju u skladu sa Zakonom o građevinskim
proizvodima.
Da potencijalni ponuđači ne bi dolazili u zabludu vezano za obavezu dostavljanja dokumentacije kojom se
potvrđuje ispunjenje uslova SRPS EN 12899-1 a u skaldu sa Zakonom o građevinskim proizvodima, molimo
Naručioca da se izjasni da li je dokaz ispunjenja uslova SRPS EN 12899-1 Sertifikat i izjava o perfomansama?
U skladu sa članom 5 Zakona o građevinskim proizvodima navedeno je:
„Građevinski proizvod se stavlja na tržište ili čini dostupnim na tržištu ako je usklađen sa tehničkim zahtevima
utvrđenim srpskom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom“
Na tržište se stavlja ili čini dostupnim na tržištu građevinski proizvod koji je usklađen sa harmonizovanim
standardom koji je identičan sa srpskim standardom kojim je preuzet harmonizovani standard koji se primenjuje
u skladu sa ovim zakonom“
Zahtevamo da naručilac izmeni konkursnu dokumentaciju u kojoj će tražiti ispunjenje predmetnog srpskog
standarda (SRSPS EN 12899-1) u skladu sa članom 5. Zakona o građevinskim proizvodima. Standardom SRSP
EN 12899-1 je propisano na koji način se dokazuje usklađenost performansi vertikalne saobraćajne signalizacije
a to je Sertifikat i izjava o performansama

Одговор Наручиоца:
Предметном конкурсном документацијом није предвиђено да су понуђачи у обавези да доставе
Сертификат о сталности производње, међутим то не значи да је понуђач ослобођен од
поштовања прописа који су предвиђени Законом о грађевинским прописима, као што није
ослобођен од било којег поштовања позитивног прописа Републике Србије. Приликом
обављања своје делатности, понуђачи су у обавези да се придржавају свих прописа које
регулишу област/делатност којом се баве.
Чланом 14. Закона о грађевинским производима, предвиђена
је обавеза произвођача
грађевинског производа да сачини декларацију о перформансама у складу са чл. 7. и 9. Закона,
као и да стави српски знак усаглашености у складу са чл. 11. и 12. Закона.
Ставом 2. истог члана предвиђено је да Произвођач, као основ за израду декларације о
перформансама, израђује техничку документацију за грађевински производ, која садржи све
релевантне елементе у вези са захтеваним системом оцењивања и верификације сталности
перформанси.
Чланом 16. став 2. Закона о грађевинским производима, увозник је дужан да пре стављања
грађевинског производа на тржиште Републике Србије, обезбеди да је: 1) произвођач спровео
оцењивање и верификацију сталности перформанси.
Како се из цитираних законских одредби може утврдити, сви произвођачи/увозници грађевинских

производа су дужни да, самим тим што је прописано, да поступају у складу са Законом о
грађевинским производима, као и да поседују Сертификат о сталности.

Питање 2:
Prema kojem srspkom standardu se primenjuju mere i oblici saobraćajnih znakova?

Одговор Наручиоца:
Мере и облици саобраћајних знакова се примењују према важећем стандарду Р.Србије .

Питање 3:
Prema kojem srspkom standardu se primenjuje izgled simbola/piktograma za saobraćajne znakove?

Одговор Наручиоца:
Изглед симбола /пиктограма за саобраћајне знакове се примењују према важећем стандарду
Р.Србије.

Питање 4:
Da li potrebno dostaviti uz ponudu potvrdu o registraciji ili upotrebnu dozvolu za hidraulični ili pneumatski čekić
za pobijanje stubova odbojne ograde? Nije navedeno u konkursnoj dokumentaciji.

Одговор Наручиоца:
Наручиоц је дана 26.03.2019.године извршио Измену конкурсне документације.

Питање 5:
Na koji način se dokazuje da je hidraulični (pneumatski) čekić za pobijanje stubova odbojne ograde snage 800J?

Одговор Наручиоца:
Наручиоц је дана 26.03.2019.године извршио Измену конкурсне документације.

Питање 6:
U kojoj valuti ponuđači iz insotranstva popunjavaju referens listu EUR ili RSD? Nije navedeno u konkursnoj
dokumentaciji.

Одговор Наручиоца:
Понуђач има могућност да достави реферес листу у валути у којој је обрачуната окончана
ситуација или рачун. Уколико је у страној валути, обрачунаваће се вредност у РСД на основу
средњег курса НБС на дан отварања понуда.

Питање 7:

Одговор Наручиоца:
Да, прилагањем доказа из тачке 4. Извештаји о испитивању за обавезни сет типова знакова испуњава
се услов из тачке 6.

Комисија за јавну набавку
Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа

