
ПИТАЊЕ 1:
У позицији број 10 – набавка, превоз и уградња цевастог пропуста Ø 400 mm од коругованих
цеви  SN-8  са  израдом подлоге  од песка  и  израдом шахте за  понирање воде и  зидањњем
сувозида од камена на улазној и излаазној глави пропуста.

У позицији број 11 – набавка, превоз и уградња цевастог пропуста Ø 600 mm од коругованих
цеви  SN-8  са  израдом подлоге  од песка  и  израдом шахте за  понирање воде и  зидањњем
сувозида од камена на улазној и излаазној глави пропуста.

Да ли ће се  овој позицији радити АВ пропусти или пропусти од полиетилена SN-8 и да ли ће
инвеститор бити доследан током извођења радова да задржи став који ће бити у одговору? За
Ø 400 mm цене су сличне, док су за  Ø 600 mm значајно скупље коруговане цеви?

ОДГОВОР: Наручилац јасно остаје при опису позиција 10. и 11. у предмеру радова који је дат
у оквиру пројектне и конкурсне документације.  Дакле у опису поменутих позиција јасно је
наведено да се ради о пропустима од коругованих цеви  SN-8. 

ПИТАЊЕ 2: 
У  позицији  број  12  –  Набавка,  превоз  и  уградња  АВ цевастог  пропуста   Ø 800  mm  од
коругованих цеви  SN-8  са израдом подлоге од песка и израдом шахте за понирање воде и
зидањњем сувозида од камена на улазној и излаазној глави пропуста.

У позицији број  13  – Набавка,  превоз  и уградња АВ цевастог  пропуста   Ø 1000  mm  од
коругованих цеви  SN-8  са израдом подлоге од песка и израдом шахте за понирање воде и
зидањњем сувозида од камена на улазној и излаазној глави пропуста.

Да ли је инвеститор мислио на АВ пропусте или полиетиленске пропусте од коругованих
цеви  SN-8, овде је већ битна разлика у цени полиетиленских и бетонских цеви, доста су
скупље полиетиленске? Избор цеви у понуди битно ће да утиче на понуду, па желимо сада да
изнесете став о томе који ће имати интегритет и неће бити промењен током радова.

ОДГОВОР: У Оквиру позиције 12 и 13. инвеститор је мислио на АВ пропусте. 

ПИТАЊЕ 3: 
У позицији  17 на траси пута и уградња тампона од дробљеног каменог агрегата 0-60  mm
према техничком опису. Уградња подразумева машинско разастирање, планирање и ваљање
материјала.

Да ли овде мислите да се меље камени агрегат и то на траси да би се добио камени агрегат 0-
60  mm  према  техничком опису,  што  би  дефинисало  и  проценат  надзрна  и  заступљеност
фракција. Ово би искључило могућност узимања материјала са осулина које користите јер у
њима има значајан проценат земље.

Ваш одговор може битно да утиче на вредност понуде зато што у прошлом тендеру за пут
Тисово брдо – Васића понор тражили сте у позицији 15 – тампон од дробљеног каменог
агрегата 32-60  mm  према техничком опису  који би скоро искључио могућност узимања
материјала са ваших осулина без просијавања. Док сте у позицији 16 тражили тампон од
дробљеног  каменог  агрегата  0  -  32  mm  према  техничком  опису  и  били  сте  изричити  у
усменом  одговору  при  обиласку  терена  да  то  мора  бити  чист  тампон  (млевен).  Исто  се
односило и на пут Кремићи – Биљег. 



ОДГОВОР: Дакле, овде је извођач радова обавезан да набави камени агрегат и да га меље на
одговарајућу гранулацију, да изврши машинско разастирање, планирање и ваљање материјала
као што је наведено у опису позиције број 17.

ПИТАЊЕ 4: 
У позицији 18 израда, превоз на 3 km и уградња тампона од дробљеног каменог агрегата 0-32
mm  према  техничком  опису.  Уградња  подразумева  машинско  разастирање,  планирање  и
ваљање материјала. Да ли овде мислите да се меље камени агрегат и то на даљини од  3 km од
трасе да би се добио камени агрегат 0-32  mm према техничком опису, што би дефинисало и
проценат  земље  у  том  тампону  и  проценат  надзрна  и  заступљеност  фракција.  Ово  би
искључило могућност узимања материјала са осулина које користите јер у њему има значајан
проценат земље.  Ваш одговор може се битно да утиче на вредност понуде што се могло
приметити и у претходним пословима Тисово брдо – Васића понор и Кремићи – Биљег.

ОДГОВОР: Остајемо при опису датом у позицији бр.18.

ПИТАЊЕ 5: 
У позицији 19 – остали радови – шта сте мислили под осталим радовима које није могао да
сагледа  ни  пројектант  ни  надзор  вишеструким обиласком трасе  пута  него  ми морамо да
смислимо одласком сат времена на трасу који су то остали радови. Желимо да нам ближе
појасните  остале  радове  да  би  остали  конкуренти  у  овом послу а  и  да  нешто  што  није
обухваћено  пројектом не  морамо решавати уз  нечију арбитражу или ви сами установите
проценат  осталих  радова  у  односу  на  понуђене  да  би  обезбедили  новац  за  несагледане
послове пројектанта.

ОДГОВОР: С обзиром на чињеницу да се не може прецизно сагледати обимност осталих
радова  као  ни  врста  истих  ,  наручилац  у  овом случају ће  приступити  измени конкурсне
документације у којој ће позиција 19 бити брисана

ПИТАЊЕ 6: 
На  основу  Решења  Повереника  за  информације  од  јавног  значаја  и  заштиту  података  о
личности  бр. 07-00-02350/2010-03 од 18.05.2012. године, а у складу са начелом једнакости
понуђача молимо Вас да нам дате информацију колика је процењена вредност радова?

ОДГОВОР:  У складу са чланом 61. став 2. Закона о јавним набавкама, наручилац није дужан
да у конкурсној документацији или њеној измени или допуни за предметну јавну набавку. На
јавном отварању понуда наручилац објављује процењену вредност набавке и исту уноси у
записник о отварању понуда. Дакле, нисмо обавезни да вам дајемо такву информацију јер
тако долази до повреде начела једнакости понуђача.


