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Број: ЈН МВ 4/2019
Дана: 16.01.2019.године
На основу члана 63. став 1 Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“ број 124/2012,
14/2015 и 68/2015) Комисија за јавне набавке врши
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА
Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације број ЈН МВ 4/2019
У конкурсној документацији на страни 11/59
Након имене став гласи:
Вертикална саобраћајна сигнализација (знакови опасности, знакови изричитих
наредби, знакови обавештења, допунске табле) мора бити израђена у складу са
стандардом који се примењује у Републици Србији СРПС ЕН 12899-1 или друго
одговарајући и Техничким упутством ЈП „Путеви Србије“ (BS-02 и BS-03) Саобраћајни
знакови се израђују са двоструко савијеним ивицама дуж целог обима саобраћајног
знака или са екструдираним алуминијумским профилом (обујмицом). Вертикална
саобраћајна сигнализација огледа се у набавци стандардих саобраћајних знакова
(класе фолије у складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији). Сви знакови
који се испоручују морају бити обележени налепницом са задње стране знака.
Налепнице издаје Акредитована организација која је извршила оцену усаглашености
(Акредитована лабораторија), а на основу извештаја о испитивању.
У конкурсној документацији на страни 41/59
Након имене став гласи:
Понуђач је обавезан да достави извештај о испитивању, сертификат о квалитету
саобраћајног знака и усклађености са стандардом SRPS EN 12899-1 или другим
одговарајућим издат од стране акредитоване лабораторије (не старији од 12 месеци),
као и сертификат о квалитету фолије са преводом (уколико је на страном језику)
овереним од стране судског тумача, уз напомену да саобраћајни знак треба да буде
израђен од Al лима са дупло повијеним ивицама или са екструдираним алуминијумским
профилом (обујмицом).
У конкурсној документацији на страни 43/59
У табели 1 мења се Назив редног броја 11 и након измене гласи:
Знакови II-2 пречник уписаног круга 900мм
У табели 1 мења се Назив редног броја 13 и након измене гласи:
Знакови II-2 пречник уписаног круга 600мм
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