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Град Сомбор као Наручилац спроводи поступак јавне набавке добара – 404-172/2018-VIII
Израда пројекта реконструкције раскрисница улице В.В. Петра Бојовића, В.В. Степе
Степановића и Арсенија Чарнојевића за коју је Позив за подношење понуда објављен на

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 06.09.2018. године.
Заинтересованa лицa су дана 11.09.2018. 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:

На страни 9 конкурсне документације, део пројектног задатка који се односи на
Елаборат геомеханичких и геотехничких истраживања, написано је следеће:
„У циљу формирања механичког модела постојеће коловозне конструкције неопходно
је познавање структуре коловозне конструкције, квалитета материјала у слојевима
коловоза и постељици, као и геолошки састав терена. У том циљу потребно је
извршити ископ потребан сондажних јама до дубине од 1.5 м. У циљу одређивања
геомеханичких карактеристика материјала у постељици и невезаним носећим
слојевима коловоза извршити лабораторијска испитивања на поремећеним и
непоремећеним узорцима. Узете узорке идентификовати макроскопски уз утврђивање
дебљине слојева и квалитета међуслојних веза. Након ископа, потребно је затворити
јаму доводећи у првобитно стање, тако да се омогући безбедно одвијање саобраћаја по
коловозу.“
Питање гласи: Ако се у пројектном задатку тражи ископ сондажних јама до дубине од
1,5 м, узимање узорака коловоза, као и лабараторијска анализа узетих узорка, да ли то
значи да би Извођач требало да има одговарајућу опрему за бушење, као и
акредитовану лабаротрију за испитивањ узетих узорака? Рок за израду пројектне
документације је изузетно кратак и ако понуђач не поседује капацитете да изврши све
радове дефинисане пројектним задатком, може се сумњати да у задатком року неће
моћи завршити пројекат.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.1.
Пројектним задатком је захтеван ископ сондажних јама до дубине од 1,5 м, узимање
узорака коловоза, као и лабараторијска анализа узетих узорка. Извођач треба да
обезбеди одговарајућу опрему за бушење, као и акредитовану лабаротрију за испитивање
узетих узорака, како би се документација израдила у задатом року.
На основу наведеног Наручилац ће допунити конкурсну документацију.
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