
  

 

ОДГОВОР ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ бр.03 
 
Дана 07.07.2017. године обратиo нам се потенцијални понуђачи са захтевом за додатне 
информације за јавну набавку бр.04/2017 за  ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦЕ С2 И 
ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ДУЖ САОБРАЋАЈНИЦЕ С3 са следећим питањем: 
 
Питање бр.1 
 
Изменом конкурсне документације бр. 01 која је објављена 23.06.2017.године на Порталу 
јавних набавки измењени су ДОДАТНИ УСЛОВИ – ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ којим се од 
понуђача захтева да има у власништву:  

 Асфалтну базу капацитета минимум 150 тона на сат, на удаљености максимално 70 
км од места извођења радова или удаљености до 100 км од места извођења 
радова, уз поседовање минимално једног возила са термо товарним сандуком. (1 
ком.)  

 
која се доказује достављањем следећих докумената:  
 
1. Купопродајни уговор или рачун са наведеним производним капацитетом асфалтне базе;  
2. Карту са одштампаном и обележеном трасом пута и локацијом асфалтне базе базе 
помоћу фрее онлине даљинара, који се налази на веб адреси: 
хттп://www.регистрацијавозила.рс/даљинар-удаљености-измедју-градова или 
www.мапс.гоогле.цом;  
3. За асфалтну базу удаљености од 70 км до 100км од места извођења радова, потребно је 
као доказ о поседовању минимално једног возила са термо техничким сандуком 
доставити:  
а) Пописну листу или аналитичку картицу основних средстава, на којима ће видно бити  
означена тражена техничка опрема или рачун;  
б) уговор о закупу или уговор о лизингу;  
 
Молимо да нам образложите објективност потребе за извођење предметних радова, по 
ком основу се захтева капацитет асфалтне базе од мин 150т/х. Имајући у виду да се 
конкурсном документацијом захтева: финишер (1ком) и камион – кипер преко 15 тона 
(4ком) искуственим прорачуном произилази да се дневно може уградити 500-600 тона 
асфалтне масе за 8х рада. Сматрамо да капацитет асфалтне базе, потребан за извршење 
предметног посла, може задовољити и асфалтна база минималног капацитета од 100т/х.  
 
Захтевом да понуђач има у власништву асфалтну базу капацитета минимум 150 тона на 
сат, учињена је повреда члана 10., члана 12. и члана 76. став 6. ЗЈН. Из напред наведеног 
произилази да је неопходно извршити измену конкурсне документације како се оваквим 
захтевом не би ограничавала конкуренција и тиме дошло до повреде ЗЈН.  

 
Одговор бр.1 
Основни и једини аргумент за тражење оваквог услова је реална потреба да 
асфалтерски радови буду изведени у што краћем временском року, будући да 
представљају само једну од врсте радова које је потребно извести да би се пројекта у 
потпуности реализовао. 
 
 



  

 

Питање бр.2 
У делу конкурсне документације УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ на 
страни 56 стоји:  

 Доказ да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке (члан 75. ст. 1. тач. 5) - Лиценца за 
трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издату од 
Агенције за енергетику владе Републике Србије и потврду исте Агенције да је та 
лиценца још увек важећа (доставља се у виду неоверене фотокопије) или 
адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има 
седиште, а који понуђач доставља у виду оверене копије, или интернет страницу на 
којој су тражени подаци јавно доступни.  

 
Молимо да исправите насталу техничку грешку конкурсне документације. 
 
Одговор бр.2 

Изменом конкурсне документације бр.2 техничка грешка ће бити исправљена. 
 
 
 
Комисија за јавну набавку отворени поступак 04/2017 
 

 
 

  
 
 
 


