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Наручилац:Градска управа Бор 
Бор, ул. Моше Пијаде бр.3 
ПИБ: 100568330 
Матични број: 07208529 
у Бору, 16.08.2019. године 
 
 
       ОДГОВОРИ  Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача 

у вези јавне набавке редни број - ЈН ГУ 50-Р/2019 - Извођење радова на замени цеви на „Б“ 
магистрали, у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012, 
14/2015 и 68/2015), 
  

     А)    Потенцијални понуђач је дана 13.08.2019. године поставио следећa питањa: 

У вези припремања понуде за јавну набавку радова - Извођење радова на замени цеви на „Б“ 

магистрали - ЈН ГУ 50-Р/2019". указујемо на неке нелогичности и то: 

1. На страници 11/58 - Техничка спецификација- Свега позиција А.2.3. мислимо да треба да буде 

Остали радови А.3.3. 

2. На страници 37/58 - Образац структуре цене - Свега позиција А.2.3. мислимо да треба да буде 

Свега позиција А.3.3. 

3. На страници 39/58 - Образац структуре цене - А машински радови мислимо да недостаје позиција 

А.3.3. 

4. На 56/58 - Образац предмера и предрачуна радова - Свега позиција А.2.3. мислимо да треба да буде 

Свега позиција А.3.3. 

5. На страници 58/58 - Образац предмера и предрачуна радова - мислимо да недостаје позиција А.3.3. 

 

          На основу чл. 54. став 12. тачка 1. и чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем бр. 404-560/2019-III-01, од  
19.07.2019.год, дала је дана 16.08.2019. године следећe одговорe:  

1. Да. 
2. Да, 
3. Да, 
4. Да, 
5. Да. 

 
 

     Б) Потенцијални понуђач је дана 14.08.2019. године поставио следећa питањa и на основу 

чл. 54. став 12. тачка 1. и чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 
и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем бр. 404-560/2019-III-01 од 19.07.2019.године, 

дала је дана 16.08.2019. године следећe одговорe: 
 

Молимо Вас да нам одговорите на следећа питања у вези са ЈН ГУ 50-Р/2019 – Отворени поступак 
јавне набавке радова – Извођење радова на замени цеви на „Б“ магистрали: 
 
1.    1) У конкурсној документацији у делу 1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора 
да испуни додатне услове да располаже неопходним техничким капацитетом и то између осталог: 
 
 -       -  да понуђач поседује најмање: 1 багер гусеничар-запремина кашике 1,3м3,  
 
Да ли ће бити прихватљиво да се доставе дозаки за 1 багер гусеничар – запремине кашике преко 1,3м3? 
Одг: Да 
 
Како се доказује запремина кашике уколико запремина није наведена у пописној листи? 
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Одг: Доказује се из спецификације машине. 
 
-         -  да понуђач поседује најмање: 1 утоваривач-запремина кашике 3,5м3, 
 
Да ли ће бити прихватљиво да се доставе дозаки за 1 утоваривач-запремина кашике преко 3,5м3? 
Одг: Да 
 
Како се доказује запремина кашике уколико запремина није наведена у пописној листи? 
Одг: Ако запремина није наведена у пописној листи, доказује се из копије саобраћајне дозволе. 
 
-           -  да понуђач поседује најмање: 2 камиона кипера-носивости 16м3,  
 
С обзиром на то да се носивост камиона не мери у м3 већ у тонама или килограмима, и да је запремину 
камиона немогуће доказати из докумената која су тражена као доказ, молимо Вас да измените конкурсну 
документацију и наведете колика је неопходна минимална носивост камиона у тонама односно 
килограмима.  
Одг: неопходна минимална носивост једног камиона је 12t. 
 
 
-           -  да понуђач поседује најмање: 2 камиона кипера-носивости 12м3  
 
С обзиром на то да се носивост камиона не мери у м3 већ у тонама или килограмима, и да је запремину 
камиона немогуће доказати из докумената која су тражена као доказ, молимо Вас да измените конкурсну 
документацију и наведете колика је неопходна минимална носивост камиона у тонама односно 
килограмима. 
Одг: неопходна минимална носивост једног камиона је 12t. 
 
-   да понуђач поседује најмање: 2 ваљка са вибрацијом (гума пегла) тежине 13т.  
 
Узевши у обзир предмет набавке и то да се цеви полажу на дубину од 140цм, што значи да слој насутог 
шљунка 70цм, сматрамо да коришћење ваљка од 13т није адекватно решење и да је у складу са 
технологијом извођења радова који су предмет набавке сасвим довољно предвидети вибро плоче. 
Нарочито сматрамо да је за предметну набавку неосновано и дискриминишући поставити услов да понуђач 
располаже са 2 ваљка тежине 13т. 
 
Молимо Вас да измените конкурсну документацију тако што ћете уклонити услов да понуђач поседује 
најмање: 2 ваљка са вибрацијом (гума пегла) тежине 13т. 
Одг: да понуђач поседује најмање 2 вибро плоче 
 
2.    2) У конкурсној документацији у делу 1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора 
да испуни додатне услове да располаже неопходним кадровским капацитетом и то између осталог: 
 
-       Да има најмање 1 дипл. Грађевинског инжењера са лиценцом 310 и 412 или одговарајућом. 
 
Да ли је прихватљиво да се уместо лиценце 412 достави лиценца 410, а која у складу са описом 
делатности обухвата радове на саобраћајницама? 
Одг: Прихватљиво 
 
 3.    3) У конкурсној документацији у делу 1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора 
да испуни додатне услове да располаже неопходним кадровским капацитетом и то између осталог: 
 
-       Да има најмање 4 монтажера термоскупљајућих спојница. 
 
 Узевши у обзир обим предметне набавке као и саму технологију извођења предметне набавке сматрамо 
да 4 монтажера термоскупљајућих спојница не могу бити упослени у исто време, те је услов неоснован и 
дискриминишући. Такође сматрамо да је за овакав обим посла сасвим довољно да понуђач има на 
располагању 2 монтажера термоскупљајућих спојница. 
 
 Молимо Вас да измените услов тако што ће се тражити да понуђач располаже са минимум 2 монтажера 
термоскупљајућих спојница. У супротном Вас молимо да нам у складу са Законом о јавним набавкама 
образложите зашто је неопхдно да понуђач располаже са 4 монтажера термоскупљајућух спојница. 
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Одг:  Да има најмање 2 монтажера термоскупљајућих спојница 
 
 4.    4) У конкурсној документацији у делу 9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ сте под тачком 9.2 навели да је захтевани 
гарантни рок не може бити краћи од 10 година, рачунајући од датума потписивања Записника о 
примопредаји радова од стране овлашћених представника обе уговорне стране.  
 
Молимо Вас да измените конкурсну документацију у делу 9.2 тако што ћете као захтевати гарантни рок у 
складу са Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова 
(„Сл. гласник РС“ број 93/11) тражити да не може бити краћи од 2 године. 
Одг: захтевани гарантни рок не може бити краћи од 5 година 
 
 5.    5) У делу предмера радова под Ц – Електро радови стоји: 
 
„а) Урбанистичко технички услови, таксе, дозволе, пројекта документација, технички преглед, употребна 
дозвода 
 
б) Стручни и пројектантски надзор 
 
паушално ком 1“ 
 
 Како су у горе наведеним позицијама обавезе Наручиоца а не Извођача радова молимо Вас да измените 
конкурсну документацију тако што ћете из предмера уклонити горе наведене позиције. 
Одг: Ове позиције се уклањају из конкурсне документације 
 
 6.    6) У делу предмера радова у рекапитулацији под Д стоји: 
 
„Оснивачка улагања“ 
 
 Да ли је у питању штампарска грешка? 
Одг: Да, у питању је била штампарска грешка. 
 
  7) Молимо Вас продужите рок за достављање понуда за минимум 7 дана. 
Одг: У складу са датим одговорима и појашњењима Комисије за предметну јавну набавку  и у складу са чл. 
63. ЗЈН, биће извршена измена и допуна Конкурсне документације за ЈН ГУ 50-Р/2019 и биће продужен рок 
за подношење понуда и објављено Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у складу са ЗЈН-
ом.  
 

 
*** Додатна појашњења и одговори на питања потенцијалних понуђача саставни су део конкурсне 

документације за ЈН ГУ 50-Р/2019 - Извођење радова на замени цеви на „Б“ магистрали.             

    

*** У складу са датим одговорима и појашњењима Комисије за предметну јавну набавку  и у складу 

са чл. 63. ЗЈН, биће извршена измена и допуна Конкурсне документације за ЈН ГУ 50-Р/2019 и биће 

продужен рок за подношење понуда и објављено Обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда у складу са ЗЈН-ом.  

    

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ГУ 50-Р/2019 

 

 


