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ПРЕДМЕТ: 4. Одговор на постављено питање у вези јавне набавке бр. : II-404-1-10/2018

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама објављујемо одговор на питање
заинтересованог понуђача у отвореном поступку „Санација атарских путева“, број јавне
набавке II-404-1-10/2018.
1. Питање:
У конкурсној документацији у делу „Додатни услови“, тачка 7. Технички капацитет, Наручилац
је прописао обавезу понуђача да достави званичну документацију произвођача адитива којом се
доказују тражене карактеристике истог (фотокопија).
Сматрамо да је тражење овог додатног услова неосновано из разлога што конкурсном
документацијом нису дефинисане карактеристике адитива које морају бити доказане. У конкурсној
документацији не постоје технички услови за извођење радова, извештаји о испитивању земљишта
на којима се планира израда цементне стабилизације, пројекат коловозне конструкције, препоруке
акредитоване лабораторије, тип и врста адитива који се треба користити.
Имајући у виду чињеницу да се на тржишту може наћи више различитих врста адитива
(прашкасти, течни, гранулисани) који се могу користити из различитих разлога (исушивање
земљишта, повећање флексибилности, носивости, убрзање везивања) сматрамо да Наручилац треба
јасно да дефинише коју врсту адитива треба корисити и које критеријуме треба доказивати
сертификатом.
Ово треба нарочито имати у виду јер је наручилац у предлогу уговора у члану 6. предвидео да ће
извођач пре извођења радова извршити испитивање земљишта у циљу израде претходне мешавине за
израду стабилзације употребом стандардних материјала за путеве и применом адитива као
алтернативе.
На основу свега наведеног јасно је да је наручилац у конкурсној документацији није дифинисао
технологију извођења радова на изради цементне стабилизације у погледу врсте и количине везивног
средства и адитива већ је предвидео да ће то извођач урадити пре извођења радова. Дакле за
одређивање врсте и количине везивног средства неопходно је узорковање и лабораторијско
испитивање материјала што није могуће извести у поступку подношења понуде.
Молимо наручиоца да измени конкурсну документацију на начин тако што ће избрисати захтев
да понуђач достави званичну документацију произвођача адитива којим се доказују тражене
карактеристике истог.

1. Одговор
С обзиром да адитив који се користи приликом уређења атарских путева методом
хидрауличног везива узима процентуално велики удео у формирању цене , Наручилац сматра
да је веома битно да Понуђач достави потребну документацију за адитив који ће се користити
приликом лабораторијских испитивања, а накнадно и при самој уградњи. Врсту, тип и
карактеристике адитива Наручилац није у могућности да дефинише, њега нуди Понуђач, а
његове карактеристике доказује кроз лабораторијска испитивања узорака, како је и наведено у
Конкурсној документацији

2. Питање
Наручилац је у конкурсној документацији у обрасцу 14 техничке спецификације назначио опис
позиције радова са јединицом мере и количином радова за које понуђач треба да дефинише
јединичне цене. Сматрамо да је Наручилац нејасно дефинисао позиције радова и количине
радова које треба извести.
Захтевамо од наручиоца радова да објасни следеће:
- коју врсту и количину геодетских радова треба извести
- у ком обиму и количини треба извршити снимање терена и да ли треба израдити пројекат
почетног стања
- коју врсту и количину радова на позицији нивелисања треба извести
- јасно дефинисати која је количина материјала у ископу, колика је количина материјала за
насипање
- коју врсту и количину материјала треба користити за израду банкина
- јасно дефинисати са којим се материјалом врши насипање банкина јер не постоји материјал
из ископа
Имајући у виду да у конкурсној документацији не постоји технологија извођења радова,
пројектна документација са графичким цртежима и доказницама количине радова које треба
појединачно извести, сматрамо да наручилац треба јасно да дефинише врсту и количину
радова у предмеру и предрачуну како би се стекли услови да потенцијални понуђачи могу да
одговоре са адекватном ценом.
2. Одговор
Наручилац је у опису за позицију 1 техичке спецификације навео све потребне пратеће активности
за уређење атарских путева методом насипања дробљеног камена а које су у сагласности са
правилима струке и грађевинским нормативима за радове који су предмет јавне набавке.
3. Питање
Наручилац је у конкурсној документацији у обрасцу 14 техничке спецификације назначио опис
позиције радова са јединицом мере и количином радова за које понуђач треба да дефинише
јединичне цене. Сматрамо да је Наручилац нејасно дефинисао позиције радова и количине
радова које треба извести.
Захтевамо од наручиоца да у позицији 2 разјасни следеће нејасноће
- Коју врсту и количину геодетских радова треба извести, у ком обиму и количини треба
извршити обележавање трасе пута
- Коју врсту и количину радова на позицији рашчишћавања терена, да ли је у питањеу ниско
или високо растиње, да ли се материјал уклања са трасе на депонију
- Коју врсту и количину хумусног материјала треба уклонити
- На којој удаљености је депонија за одлагање хумуса
- Коју врсту и количину материјала је потребно користити за израду банкина

Имајући у виду да у конкурсној документацији не постоји технологија извођења радова,
пројектна документација са графичким цртежима и доказницама количине радова које треба
појединачно извести, сматрамо да наручилац треба јасно да дефинише врсту и количину
радова у предмеру и предрачуну како би се стекли услови да потенцијални понуђачи могу да
одговоре са адекватном ценом
3. Одговор
На страни 39/43 Конкурсне документације у члану 6. став 3. тачка 3. Модела уговора
прописано је да је Извођач дужан да Пројектује коловозне конструкције и то:
- Квалитет завршног слоја земљаног трупа и услови дренирања постељице
- Трајна чврстоћа стабилизованог слоја
- Пројектовање хабајућег слоја.
Из наведеног произилази да је Извођач у обавези да изради Пројекат коловозне конструкције,
који мора обухватати податке које тражите, те је сходно наведеном Извођач у обавези да
достави тражене податке Наручиоцу.
Евентуалне нејасноће понуђачи могу разјаснити на лицу места обиласком терена. Обилазак терена је
могућ сваким радним даном од 7.00 до 15.00 часова. Контакт особа Огњен Голубовић 063555819.
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