
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ПАНЧЕВО
28.01.2016. године

Дана  27.01.2016. године, потенцијални понуђач за јавну набавку ЈНМВ1/16  је поставио  следећа
питања:

ПИТАЊЕ 1.

На страни 7/41 конкурсне документације (услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  и
76. закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова - услови за учешће у поступку јавне
набавке  из  чл.  75.   и  76.  закона)   под  пословним  капацитетом  тражен  је  пословни  приход од
најмање 8.000.000,00 динара без ПДВ-а за 2012,2013,2014 годину.  Зашто није дата могућност да
се искажу и приходи остварени и у 2015 години? Молимо вас да измените тај услов.

ПИТАЊЕ 2.

Такође, исти услов  на истој страни 7/41 конкурсне документације наводи да приходи морају бити
остварени по основу уговора који су предмет јавне набавке - израда и постављање туристичке
сигнализације. Зашто се не могу доставити и докази да су приходи остварени на основу послова
израде  и  постављање  саобраћајне  сигнализације?  Туристичка  сигнализација  је  регулисана
Правилником  о саобраћајној сигнализацији и нема битне разлике између израде и постављања
туристичке  и  саобраћајне  сигнализације.  Молимо  вас  да  овај  услов  измените  у  "  израда  и
постављање  туристичке  и  /или  саобраћајне  сигнализације"  или  "израда  и  постављање
вертикалне сигнализације" 

ПИТАЊЕ 3.

Да ли се уместо СРПС ОХСАС 18000:2008 из области вертикалне сигнализације може доставити
Правилник о безбедности и здрављу на раду из области вертикалне сигмнализације и СРПС ИСО
140014? С  обзиром  да  ОХСАС  18000 није  ИСО  стандард  и  да  се  ослања  и  у  једном  делу  и
преклапа  са  СРПС  ИСО  14001 а  да  Правилник  БЗР  регулише  питања  и  процедуре  везане  за
безбедност и здравље на раду, молимо вас да уважите уместо ОХСАС 18000,  СРПС ИСО 14001 и
Правилник о безбедности и здрављу на раду .

 ПИТАЊЕ 4.

Када се може извршити увид у Главни пројекат туристичке сигнализације града Панчева, књига 2
и да ли је потребна посебна најава и на који начин?

ПИТАЊЕ 5.



У табели 4 на страни 34/41 под " уградња туристичке путоказне табле по сегменту" и " уградња
пешачке путоказне табле по сегменту", да ли су то табле израђене из више сегмената или су у
питању табле из једног комада? 

ОДГОВОР 1.

Прихвата се примедба потенцијалног понуђача и на страни конкурсне документације - услови за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  и 76. закона и упутство како се доказује испуњеност
тих услова -  услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  и 76. закона,  под пословним
капацитетом  тражи се  пословни приход од најмање 8.000.000,00 динара без ПДВ-а за 2012,
2013, 2014 и 2015. годину.  

ОДГОВОР 2.

Прихвата се примедба потенцијалног понуђача и у одељку конкурсне документације - услови за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  и 76. закона и упутство како се доказује испуњеност
тих  услова   -  овај  услов  се  мења   у  "  израда  и  постављање  туристичке  и  /или  саобраћајне
сигнализације" имајући у виду одредбе  Правилника  о саобраћајној сигнализацији  (   Сл.  гл. бр.
134 ) .

ОДГОВОР 3.

Из одељка конкурсне документације - услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  и 76.
закона  и  упутство  како  се  доказује  испуњеност  тих  услова   БРИШЕ  СЕ  услов  "  SRPS OHSAS
18000:2008 из области вертикалне сигнализације". 

ОДГОВОР 4.

Увид  у  Главни  пројекат  туристичке  сигнализације  града  Панчева,  књига  2  може  да  се  изврши
сваког радног дана од 9-15 часова, са најавом термина доласка лицу за контакт, на број телефона
или  мејл  адресу  означеном  у  конкурсној  документацији. Пројекти  се  налазе  у  просторијама
Наручиоца, Панчево, Сокаче бр. 2.



НАПОМЕНА: Понуђач  НИЈЕ обавезан да изврши увид у  Главни пројекат туристичке  сигнализације
града  Панчева,  књига  2, али  се  препоручује  уколико  је  у  могућности  да  се  исти  погледа  у  сврху
давања понуде.

ОДГОВОР 5.   Табле су израђене из више сегмената.

Комисија за јавну набавку обавештава понуђаче да ће у светлу датих одговора бити измењена
конкурсна документација и објављена на Порталу јавних набавки заједно са изменама и рок за
предају  понуда  и  отварање  понуда  се  помера  за  петак,  09.  фебруар  2016.  године  у  истим
терминима.

Комисија за јавну набавку 

Дамир Јовановић, дипл.инж.саобраћаја 

Ранко Марчетић, дипл.инж.саобраћаја 

Весна Параушић, дипл. правник 


