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Комисија за јавну набавку  
ЈН 25/16 „Доградња постојеће канализационе мреже израда сепаратора“ 
Број: 18983 
Дана: 16.12.2016. годинe 
          
                                                                          
Предмет: Одговор на питање потенцијалног понуђача у вези са конкурсном 
документацијом за јавну набавку ЈН 25/16 
           

 Наручилац је дана 13.12.2016. године на имејл адресу примио Захтев за 
појашњењем конкурсне документације за јавну набавку: „Доградња постојеће 
канализационе мреже израда сепаратора“, редни број набавке ЈН 25/16. Захтев 
је заведен код Наручиоца истог дана под бројем 18767. 
 
Питања потенцијалног понуђача: 
 

1. У додатним захтевима за учешће у поступку јавне набавке на страни 22 под 
тачком 1.2. наведени су финансијски капацитети које понуђач мора да испуни тј. 
да достави билансе стања и билансе успеха за претходне три обрачунске 
године. 

Да ли ће наручилац прихватитит да се достави Извештај о бонитету за јавне 
набавке (БОН - ЈН) Агенције за привредне регистре за 2013., 2014. и 2015. 
годину, као потпуно валидан документ и који у себи садржи све тражене 
податке?  

2. У додатним захтевима за учешће у поступку јавне набавке на страни 22 под 
тачком 2.2. наведени су пословни капацитети које понуђач мора да испуни тј. да 
достави сертификате за изградњу и одржавање објеката путне инфраструктуре 
и производњу асфалта. 

Да ли ће наручиоц прихватити да се доставе тражени сертификати "за 
извођење радова у области нискоградње" с обзиром да у потпуности покривају 
тражени пословни капацитет? 

3. У додатним захтевима за учешће у поступку јавне набавке на страни 23 под 
тачком 3.2. наведени су технички капацитети које понуђач мора да испуни тј. да 
има у власништву или закупу одређену механизацију.  

Да ли су треба доставити очитане саобраћајне дозволе само за камионе или и 
за осталу механизацију? Миолимо наведите таксативно за коју механизацију је 
потребно доставити очитане саобраћајне дозволе. 

4. У додатним захтевима за учешће у поступку јавне набавке на страни 23 под 
тачком 3.2. наведено је да понуђач мора имати у власништву или закупу мин 3 
кипера камиона носивости до 10t. 

Да ли ће наручиоц прихватити да понуђач поседује камионе до 10,5 тона. 
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5. У условима који се тичу техничког капацитета, поступку јавне набавке на 
страни 22 и 23 под тачком 3.1. навели сте да је потребно да понуђач има у 
власништву или закупу асфалтну базу, капацитета минимално 150t/час. увидом 
у предмер, утврђено је да се ради о количини од око 136 тона асфалта, што 
БСН- а, што хабајућег слоја који се ради у 2 дана. Зашто је потребна асфалтна 
база капацитета који сте навели када је потреба посла вишеструко мања? Са 
овим условима које тражите да се доставе за ову позицију чините повреду 
члана 10 ЗЈН.  

6. У условима који се тичу техничког капацитета, на страни 22 под тачком 3.1. 
навели сте да је потребно да понуђач има у власништву или закупу асфалтну 
базу.  

За асфалтну базу није могуће направити уговор о закупу, већ једино уговор о 
пословно техничкој сарадњи којим ће с едефинисати да је понуђач дужан да 
обезбеди асфалтну масу из асфалтне базе. Молим Вас да извршите допуну 
конкурсне документације и додате и уговор о пословно техничкој сарадњи? 

7. У условима који се тичу кадровског капацитета, на страни 23 под тачком 4. 
навели сте да понуђач има запосленог дипломираног инжењера грађевине са 
извођачком лиценцом 412.  

Да ли ће наручиоц прихватити и извођачку лиценцу 415 као еквивалентну 
лиценци 412 обзиром да се ради о лиценци за одговорног извођача радова 
саобраћајница а који обухвата готово све послове који су наведени у предмеру 
као и све описе делатности која обухвата лиценца 412? 

Опис делатности лиценце 415: Извођење радова на градњи грађевинских 
конструкција нових објеката, на реконструкцији и санацији конструкција између 
осталог: 

� путева, 
� коловозних конструкција; 
� свих врста земљаних радова; 
� дренажних система и система кишне канализације; 
� уређења терена и слободних површина; 
� инжењерских објеката и објеката високоградње распона односно висине 

до 30 метара; 
� темељења свих инжењерских објеката у једноставним геотехничким 

условима;  
�  унутрашњих инсталација водовода и канализације; 
� занатских грађевинских радова: 
� припремних радова; 
� израда пројеката технологије извођења радова и организације рада; 

 
Одговор Наручиоца: 
 
1. Наручилац ће прихватити Извештај бонитету БОН ЈН. 
 
2. Наручилац ће прихватити сертификате за извођење радова у области 
нискоградње. 
 
3. Очитане саобраћајне дозволе потребно је доставити за: ровокопач-
утоваривач, грејдер, самоходну радну машину за чишћење путева и кипер 
камионе. 
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4. Наручилац ће прихватити камионе носивости до 10,5 тона. 
 
5. Техничком спецификацијом јавне набавке предвиђена је машинска уградња 
асфалта финишером чији капацитет рада износи 150 - 300 тона/час.  
Да би се обезбедио квалитет и равност уграђеног асфалта потребно је 
ускладити процес уградње асфалта са процесом производње, односно 
капацитетом асфалтне базе. Према томе, да би се обезбедио рад финишера у 
континуитету, односно рад без прекида, неопходно је обезбедити што већи 
производни и транспортни капацитет што је кључно за квалитет изведеног 
асфалтног слоја. У супротном, сваки прекид рада финишера би узроковао 
неравнине, подужне и попречне спојеве који су одмах видљиви, а у 
експлоатцији постају слаба места на којима врло брзо долази до појаве ударних 
рупа и значајних оштећења, што је данас главни узрок пропадања 
саобраћајница. 
Такође, предвиђени оквирни датум закључења уговора је јануар-фебруар 2017. 
године, што значи да ће се радови изводити у неповољним метереолошким 
условима (ниске температуре, јутарњи мраз, киша, ветар, краћи дан) када 
постоји знатно краћи период у току дана за извођење асфалтерских радова у 
оптималним временским условима (5-6 сати). Све ово условљава потребу за 
бржом производњом и уградњом асфалта, а самим тим и већи производни 
капацитет асфалтне базе који је неопходан за адекватно исушивање и 
загревање материјала, који у наведеним временским условима имају знатно 
већу влажност, а да би се постигла оптимална температура асфалтне 
мешавине (мин 165 ° Ц). 
Због свих горе наведених разлога, наручилац остаје при услову траженог 
капацитета асфалтне базе 150 т/час. 
 
6. Наручилац има сазнања на основу претходно спроведених јавних набавки 
других наручилаца да је могуће направити уговор о закупу асфалтне базе и у 
складу са тиме остаје при траженом захтеву. 
 
7. Наручилац ће прихватити и извођачку лиценцу 415 јер она у потпуности 
одговара предмету јавне набавке. 
 
 
 Наручилац ће у складу са одговорима под 1., 2.,3., 4. и 7. извршити измену и 
допуну Конкурсне документације. 
 Измењену Конкурсну документацију Наручилац ће истовремено објавити на 
Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 
                                                              

      
 
 
 
          Комисија за јавну набавку 


