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Сомбор

Град Сомбор као Наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке радова – Изградња
саобраћајница у „Блоку 82“ у Сомбору, бр. јавне набавке 404-50/2018-VIII, за коју је Позив за
подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
дана 16.04.2018. године.
Заинтересованa лицa су дана 08.05.2018. године, електронским путем упутили Захтев
Наручиоцу, за додатне информације и појашњење у вези са припремањем понуде и у том
смислу поставили питањe.
У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15), достављамо следећи одговор:

ПИТАЊЕ бр. 1:
Конкурсном документацијом за испуњеност додатних услова на страни 14/83 под тачком 4.
Кадровски капацитет захтевате да понуђач има у радном односу или радно ангажовано лице које
поседје Уверење издато од стране Управе за безбедност и здравље на раду о положеном стручном
испиту о пракричној оспособљености - Координатор за извођење радова.
У Уредби о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Сл.
гласник РС“, бр.14/2009 и 95/2010) члану 6. стоји да Запослени код извођача радова не може
бити одређен за координатора за извођење радова.
С `обзиром на горе наведено, молим Вас да измените конкурсну документацију.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.1.
На основу наведеног Наручилац ће изменити конкурсну документацију, тако што се
на страни 14/83 и 15/83 конкурсне документације за кадровски капацитет брише део у коме
је наведено да се тражи лице које поседује Уверење издато од стране Управе за безбедност
и здравље на раду о положеном стручном испиту о практичној оспособљености –
Кординатор за извођење радова.
ПИТАЊЕ бр. 2:
Молимо Наручиоца да нам достави скицу трасе, пројекат или другу техничку документацију где
је могуће проверити тачну трасу стубова, дужине каблова и остале битне техничке елементе, како
би потенцијални понуђач могао што прецизније и без недоумица формирати понуду.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.2.
Понуђачу је омогућен увид у пројектно техничку докуемнтацију.

ПИТАЊЕ бр. 3:
Молимо Наручиоцаа да нам достави једнополну шему ормана јавне расвете.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.3.
Понуђачу је омогућен увид у пројектно техничку докуемнтацију.

ПИТАЊЕ бр. 4:
У орману јавне расвете налази се бројило, узимајући у обзир наведено, молимо Наручиоца да нам
достави одговор да ли Дистрибуција дозвољава захтевани орман, односно да ли Наручилац има
сагласнст за захтевани орман, с ` обзиром да дистрибуција захтева да мерење буде одвојено.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.4.
Наведени орман је типски, као и на осталом делу мреже јавне расвете у граду

ПИТАЊЕ бр. 5:
У конкурснј документацији је наведено да је катастарско снимање трсе и стубова јавне расвете 85
метара, с` обзиром да је траса за иском 800 метара, моллимо Наручиоца да нам достави одговор
да ли је наведена дужина катастарског снимања трсе и стубова јавне расвете тачна или је у
питању грешка коју је потребно исправити?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.5.
На страни 50 конкурсне документације у позицији 20. Катастарско снимање трасе и стубова
јавне расвете тражи се снимање 85m, a треба да стоји 900m. Грешка је настала у основном
предмеру и предрачуну радова где је на месту количине уписана је вредност цене од 85 а на
место цене уписана је количина 900. Овом изменом се не мења процењена вредност радова. Тако
да се позиција 20 мења и гласи:
20. Катастарско снимање трасе и стубова јавне расвете

m

900

Поред горе наведене измене конкурсне документације, накнадним прегледом је утврђено
да у појединим позицијама постоје грешке у односу на основни предмери предрачун
радова:
На странни 33 у позицијама 25, 26, 27, 28, и страни 35 позиција 38, уместо количине уписана је
јединична цена. У основном предрачуну количине за ове позиције су 0. Тако да се позиције 25, 26,
27, 28 на страни 33, и позиција 38 на страни 35, мењају и гласе:
Страна 33:
25: UGRADNJA IVIČNJAKA
Pozicija obuhvata nabavku transport I ugradnju prefabrikovanih
ivičnjaka dimenzije 10/20cm na podlozi od betona marke MB20
obračunava se po dužnom metru ugrađenog ivičnjaka
m
0

26: IZRADA SLOJA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
OD DROBLJENOG KAMENOG AGREGATA 031.5MM
Pozicija obuhvata nabavku, transport, razastiranje, planiranje i nabijanje
sloja tucanika 0-31,5mm u sloju d=15cm. Zahtevani stepen zbijenosti I
modul stišljivosti definisani su projektom.
Obračunava se po m3 ugrađenog materijala.
m3
0
27: Izrada sloja peska d=3cm za polaganje behaton ploča
Obračunava se po m3 ugrađenog materijala.
m3

0

28: UGRADNJA BEHATONA
Izrada kolovoza od behaton ploča na parkingu
prema detalju iz projekta. Boja behaton ploča prirodno siva
ili prema odluci investitora.
Plaća se po m2 ugrađenog materijala.
m2

0

Страна 35
38 UGRADNJA IVIČNJAKA
Pozicija obuhvata nabavku transport I ugradnju prefabrikovanih
ivičnjaka dimenzije 10/20cm na podlozi od betona marke MB20
obračunava se po dužnom metru ugrađenog ivičnjaka
m
0
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