
         

ПРЕДМЕТ : ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА 

ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН БР.Ц1/19  БРОЈ 

625  ОД 15.03.2019.ГОДИНЕ  

 

Поштовани у вези Вашег захтева од 15.03.2019. године обавештавамо Вас следеће: 

ПИТАЊЕ БРОЈ 1 :  

У тендерској документацији  на стр. 13 у делу који се односи на испуњеност додатних 

услова везано за кадровски и технички капацитет наведено је да понуђач мора имати 

запосленог , или на други начин ангажованог једног  дипломираног грађевинског 

инжењера са лиценцом  412, наше питање у вези тога гласи :  

Да ли понуђач може тражени услов испунити ако докаже да има запосленог или на 

други начин радно ангажованог  једног дипломиараног грађевинског инжењера са 

лиценцом 410,411,413 или 414 ? 

Одговор :   

За учествовање на тендеру понуђач мора испунити услов из тендерске документације 

односно приложити доказ да има запосленог или на други начин радно ангажованог 

инжењера са лиценцом 412 – Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 

грађевинско – занатских радова на објектима нискоградње. 

  

ПИТАЊЕ БРОЈ 2 :  

Да ли ће наручилац одбити као неисправну понуду ако не садржи Образац 

трошкова припреме понуде, а све остале тражене обрасце садржи?  

Одговор :   

Образац трошкова припреме понуде је достављен у конкурсној документацији и његово 

достављање је обавезно у склопу понуде. 
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ПИТАЊЕ БРОЈ 3 :  

У одељку Б- На проширењу уличне полиетиленске и челичне гасне мреже : 

- под редним бројем 8 – ручно подбушивање до фи70 није наведено да ли се ради о мм 

или цм. 

ОДГОВОР : У питању су милиметри односно подбушивање је до 70мм у пречнику. 

- под редним бројем 9 – ручно подбушивање до фи100 није наведено да ли се ради о мм 

или цм. 

ОДГОВОР : У питању су милиметри односно подбушивање је до 100мм у пречнику. 

- под редним бројем 10 – машинско подбушивање до фи100 није наведено да ли се ради 

о мм или цм. 

ОДГОВОР : У питању су милиметри односно подбушивање је до 100мм у пречнику. 

- под редним бројем 20 – провлачење полиетиленских цеви за фи32 и фи40 није 

наведено да ли се ради о мм или цм , док је за фи63, фи90 и фи110 наведено цм. 

Молимо Наручиоца да појасни текст наведених позиција. 

ОДГОВОР : Све димензије ПЕ цеви су у милиметрима односно 32мм, 40мм, 63мм,90мм 

и 110 мм. 

ПИТАЊЕ БРОЈ 4 :  

У одељку 4 – непредвиђени грађевински радови 

- под редним бројем 6 – ручни ископ радних рупа  наведено је да се обрачун врши по 

м3, док  у колони јединице мере (Ј.М.) за ту позицију стоји м2. 

- под редним бројем 7 – затрпавање  радних рупа  наведено је да се обрачун врши по 

м3, док  у колони јединице мере (Ј.М.) за ту позицију стоји м2. 

Молимо Наручиоца да појасни да ли се обрачун извршених радова врши по м3 или по 

м2. 

ОДГОВОР : обрачун извршених радова се врши по м3. 

- под редним бројем 17- демонтажа бетонских ивичњака или ригола, у колони „ЈМ“ 

стоји да је јединица мере м2, предлажемо Наручиоцу да изврши исправку тендерске 

документације и да за ту позицију наведе да је јединица мере м1 , а не м2. 

ОДГОВОР : примедба се прихвата и јединица мере за ову позицију је м1. 

- под редним бројем 19- набавка , насипање и набијање шљунка испод плоче МРС, 

тротоара и пешачке стазе стоји да је обрачун по 1м2. 

Ако је обрачун по м2, које је дебљине насип од шљунка? 

ОДГОВОР : Дебљина слоја шљунка је 10цм , обрачун је по м2. 

- под редним бројем 30 , бетонирање до 20цм. 

Којом марком бетона се врши бетонирање и да ли се исти армира и на који начин? 

ОДГОВОР :  

Марка бетона је МБ 20, бетон се не армира. 



         

  

 

Надамо се да смо Вам овим нашим одговорима појаснили Ваше недоумице и дали 

одговор на постављена питања. 

Све наведене измене су урађене и у конкурсној документацији. 

На порталу су и измене конкурсне документације. 

С поштовањем,        

 

 

        Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

      


