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На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку број 404-83/2020-IV – САНАЦИЈА
САОБРАЋАЈНИЦА (ДЕЛА УЛИЦЕ ПЕТРА ДРАПШИНА У КОВИНУ, БРАТСТВА
ЈЕДИНСТВА У СКОРЕНОВЦУ, МЕТОХИЈСКЕ У МРАМОРКУ И ПРИЛАЗ КАПЕЛИ У ГАЈУ),
на питања постављена од стране заинтересованих лица, дајемо одговоре:
Predmet: Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije
za javnu nabavku radova: „Sanacija saobraćajnica (dela ulice Petra Drapšina u

Kovinu, Bratstva jedinstva u Skorenovcu, Metohijske u Mramorku i prilaza kapeli
u Gaju)“, broj javne nabavke: 404-83/2020-IV
Pitanje I
Konkursnom dokumentacijom je definisano da rok važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana.
Da li u tom slučaju ponuđači uz ponudu dostavljaju original bankarsku garanciju za ozbiljnost
ponude u visini od 5% od vrednosti ponude bez PDV-a, sa rokom važnosti koji je najmanje 30
dana duži od dana otvaranja ponuda, kako je difinisano na strani 45 konkursne dokumentacije ili
je u pitanju greška?
ОДГОВОР I
У питању је грешка, која ће бити исправљена кроз измену и допуну конкурсне
документације.
Pitanje II
U konkursnoj dokumentaciji za ispunjenje poslovnog kapaciteta Naručilac je definisao da je
potrebno da ponuđač dokaže da je u predhodne tri godine unazad, računajući od datuma
objavljivanja Poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, izveo radove na izgradnji,
sanaciji, rekonstrukciji i li rehabilitaciji puteva, ulica i staza u ukupnom iznosu od najmanje
25.000.000,00 dinara bez PDV-a (ukupno za sve tri godine).
Dokazi:
Referenc lista – Spisak realizovanih ugovora (Obrazac 6) i
- Potvrda naručioca/invest. o realizaciji zaključenih ugovora (Obrazac 7)
- Fotokopije ugovora i aneksa ugovora i
- Fotokopije okončanih situacija
Molim vas potvrdite da će ponuđač ispuniti dodatni uslov po pitanju poslovnog kapaciteta ukoliko
dostavi potvrde naručioca/inevstitora na drugim obrascima, koje je pribavio ranije, a koje sadrže
sve elemente koje sadrži Obrazac br. 7 konkursne dokumentacije.

ОДГОВОР II
Потврде наручиоца/инвеститора о реализацији закључених уговора могу бити на
оригиналном Обрасцу из конкурсне документације или издате од стране других
наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе
које садржи Образац из конкурсне документације – Образац бр. 7.
Pitanje III
U konkursnoj dokumentaciji u Obrascu strukture cene sa uputstvom kako de se popuni o
predmeru radova na stranama 16;18 i 19, pozicija radova: 1.2. Mašinski iskop zemljinog
materijala sa utovarom i transportom do 3 km. u nasip ili deponiju, definisana je jedinica mere
m2.
Molimo naručioca da proveri da li je korektno uneta jedinica mere?
ОДГОВОР III
У питању је грешка, која ће бити исправљена кроз измену и допуну конкурсне
документације, треба да стоји јединица мере m3.

…………………………………………………………………………………………………………
ПРЕДМЕТ: Захтев за појашњење конкурсне документације
На основу члана 63, став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) тражимо додатне информације и појашњење конкурсне документације
за јавну набавку бр. 404-83/2020-IV – Санација саобраћајница (дела улице Петра
Драпшина у Ковину, Братства јединства у Скореновцу, Метохијске у Мраморку и
прилаза капели у Гају)
ПИТАЊЕ 1
1. Број и тежина ваљака, по нашем мишљењу, су предимензионирани за ову врсту и
обим посла. Зашто?
ОДГОВОР 1
Наручилац остаје при ономе што је дефинисао конкурсном документацијом, а
тиче се ваљака.
ПИТАЊЕ 2
2. Четка – веома широк појам. Каква четка?
ОДГОВОР 2
У питању је четка за чишћење подлоге пре асфалтирања.
ПИТАЊЕ 3
3. За које радове је потребан компресор? Чак 3 комада.
ОДГОВОР 3
Због утапања у стари асфалт. Потребан је 1 комад, што ће бити исправљено кроз
измену и допуну конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 4
4. Техничким капацитетом није предвиђено поседовање грејдера и поред тога што се
на свим саобраћајницама предвиђа рад истог. Зашто? Можда зато што га већина
потенцијалних понуђача поседује за разлику од ваљака и компресора.
ОДГОВОР 4
Изменом и допуном конкурсне документације биће као додатни услов за
технички капацитет додат и 1 грејдер.
ПИТАЊЕ 5
5. У обрасцу структура цена, саобраћајнице Петра Драпшина, Метохијска и прилаз до
капеле – тачка 3.1. јединица мере је m2, а није дата дебљина дробљеног каменог
материјала 0-31,5 mm, па је немогуће формирати цену.
ОДГОВОР 5
Дебљина дробљеног каменог материјала износи:
- Саобраћајница Петра Драпшина Ковин 15 cm;
- Саобраћајница Метохијска Мраморак 12 cm и
- Прилаз до капеле у Гају 30 cm.

