Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
Наручилац: ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
23272 Нови Бечеј,Жарка Зрењанина бр. 8.
Број ЈН: IV 04-404-10/2017
Датум: 08.07.2017. год.
ПРЕДМЕТ: Захтев за појашњењем и изменом конкурсне документације за
припремање понуда за јавну набавку радова на изградњи саобраћајница у Јужној
индустријској зони у Новом Милошеву, ЈНМВ број IV 04-404-10/2017.
Комисија Наручиоца је дана 05.07.2017.године од потенцијалног понуђача примила
захтев за додатним информацијама:
Питање бр 1.
У конкурсној документацији стоји:
На стр 10
3. Понуђач треба да поседује важећи извештај о испитивању претходног састава
асфалтних мешавина у складу са траженим асфалтним мешавинама из предмера
радова“
На стр 22
3.02

Израда горњег битумизираног носивог слоја (БНС 22 Б)
битуагрегат у слоју дебљине д=8 цм (коловоз)

м2

Да ли треба да се доставе важећи извештаји за БНС 22Б или је могуће дотавити
извештај о претходном испитивању асфалтне мешавине БНС 22сА, обзиром да се БНС
22сА користзи за тешко саобраћајно оптерећење и има боље карактеристике од БНС
22Б?
Одговор на питање бр. 1.
Пројектом је предвиђен БНС 22Б и за њега се мора доставити извештај о испитивању
предходне мешавине, јер Наручилац не може самоиницијативно да врши измену
пројектног решења, што би урадио прихватањем различитог БНС-а од оног који је
пројектован.

Питање бр 2.
У конкурсној документацији стоји:
На стр 10
1) Асфалтна база, укњижена на понуђача, минималног капацитета 150 т/час,
удаљена највише 70 км од места извођења радова, уколико се транспорт врши у
отвореним камионима, или највише 100 км од места извођења радова (растојање се
мери дуж саобраћајница којима је дозвољено кретање возила за транспорт

3,149.23

асфалтне масе), уколико се транспорт врши у посебним наменским сандуцима за
транспорт асфалтне масе, a која је у претходне три календарске године
производила минимално по 20.000 тона асфалта сваке године – минимално 1.
Молимо вас да нам одговорите шта тачно подразумевате под посебним наменским
сандуцима за транспорт асфалтне масе?
Одговор на питање бр.2.
Под наменским сандуцима за транспорт асфалтне масе, подразумевају се возила са
термо-товарним сандуком.

Питање бр 1.
У конкурсној документацији стоји:
1) Да је понуђач у периоду последње три године (2014-2016.) реализовао
минимум 5 (пет) уговора на изградњи саобраћајница са завршним слојем од
асфалта, који укупно садрже минимум 3.000 тона асфалта.
Да ли ће као доказ за испуњење пословног капацитета бити признати радови на
реконструкцији, рехабилитацији, санацији, периодичном и појачаном одржавању
путева,улица или раскрсница, уз достављене уговоре и окончане ситуације из којих се
јасно види врста радова и да је испуњен услов у смислу уграђеног завршног слоја
асфалта у минималној количини од 3000 тона.

Одговор на питање бр.1.
Комисија је става да ће се уважити, осим радова на изградњи, и радови на
реконструкцији и санацији саобраћајница, али не и радови на рехабилитацији и
појачаном одржавању истих, те у складу са тим Наручилац врши Измену и допуну
Конкурсне документације, на страни 10, те уместо:
1) '' Да је понуђач у периоду последње три године (2014-2016.) реализовао минимум 5
(пет) уговора на изградњи саобраћајница са завршним слојем од асфалта, који
укупно садрже минимум 3.000 тона асфалта''
Стоји:
'' Да је понуђач у периоду последње три године (2014-2016.) реализовао минимум 5
(пет) уговора на изградњи, реконструкцији или санацији саобраћајница са
завршним слојем од асфалта, који укупно садрже минимум 3.000 тона асфалта.''
С обзиром на то да је Наручилац извршио измену односно допуну Конкурсне
документације осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, у
складу са чл.63 Закона о јавним набавкама рок за подношење понуда се
продужава са 13.07.2017.године до 10 часова на 17.07.2017.године до 10 часова.
Јавно отварање понуда се помера са 13.07.2017.године у 11 часова на
17.07.2017.године у 11 часова.

Питање бр 2.
У конкурсној документацији стоји:
1) Технички капацитет,
1) услов под редним
приказу додатних услова

бројем

1.

наведен

у

табеларном

– Доказ:
Доказ о власништву (уговор о купопродаји, рачун, инвентарска листа, књиговодствена
картица основног средства) или уговор о лизингу или закупу до краја трајања уговора

Да
ли
као
доказ
о
власништву
треба
доставити уговор
о
купопродаји и рачун и инвентарску листа и књиговодствену картицу основног средства
или је довољно да се достави један од од тражених доказа тј уговор о
купопродаји или рачун или инвентарска листа или књиговодствена картица основног
средства?
Одговор на питање бр.2.
Комисија је става да као доказ о власништву треба доставити уговор о купопродаји ,
рачун, инвентарску листу, књиговодствену картицу основног средства, или уговор о
лизингу или закупу до краја трајања уговора.

Наведено појашњење и измењену конкурсну документацију, Наручилац ће
поставити на Портал ЈН и интернет страници Наручиоца.

Комисија
______________________

