Општина Бајина Башта
Комисија за јавну набавку
у отвореном поступку бр. У ОП 09/17
Број: 404-36-16/2017
Датум: 08.09.2017. године
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку у отвореном
поступку бр. У ОП 09/17 образована Решењем од стране Наручиоца 1 и
Наручиоца 2 даје:
Одговоре на постављена питања за јавну набавку у отвореном поступку бр. У ОП
09/17 – „Израда идејног пројекта и плана детаљне регулације за тунел испод
превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб-Дубци“.
У складу са ставком 14) обaвештење дa понуђaч може у писaном облику трaжити
додaтне информaције или појaшњењa у вези сa припремaњем понуде, уз
нaпомену дa се комуникaцијa у поступку јaвне нaбaвке врши нa нaчин одређен
члaном 20. Зaконa (Страна 85 од 111) предметне конкурсне документације
молимо Вас да нам појасните следеће:
Питање број 1:
У оквиру додатних услова за учешће у поступку јавне набавке и чл. 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова, конкурсна документација
(Страна 75 од 111), под ставком ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ дефинисан је услов:
„Понуђач мора да располаже довољним техничким капацитетом oднoснo дa
пoсeдуje у свoм влaсништву:
- Кaмиoн зa трaнспoрт Бушaћe гaрнитурe сa oдгoвaрajућoм нoсивoшћу (минимум
18т укупнe тeжинe)“
Молимо да нам објасните који је стручни аргумент од значаја да је неопходно да
буде наведена тежина камиона?
Одговор на питање број 1:.
Укупна тежина камиона која је захтевана конкурсном документацијом представља
највеђу дозвољену масу камиона и она је састављена од масе камиона и
носивости камиона (сви подаци су приказани у саобраћајној дозволи).
Имајући у виду предмет Јавне Набавке, тежину камиона, тежину одговарајуће
бушеће гарнитуре и оговарајуће опреме за бушење, сматрамо да је заxтевана
носивост - укупна тежина камиона неопходна.
Питање број 2:
У оквиру додатних услова за учешће у поступку јавне набавке и чл. 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова, конкурсна документација
(Страна 76 од 111), под ставком ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ дефинисан је услов:
„Да поседује одговарајуће Сeртификaте o aкрeдитaциjи и oбим aкрeдитaциje издaт
oд стрaнe Aкрeдитaциoнoг Teлa Србиje, вaжeћи нa дaн oтвaрaњa пoнудa, кojим сe
пoтврђуje дa je Пoнуђaч aкрeдитoвaн прeмa стaндaрду СРПС ИСO/ИEЦ
17025:2006 кoд Aкрeдитaциoнoг Teлa Србиje и дa je кoмпeтeнтaн зa oбaвљaњe
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пoслoвa испитивaњa кojи су спeцифицирaни у oбиму aкрeдитaциje и тo зa слeдeћe
oпитe прeмa слeдeћим стaндaрдимa:
Гeoмeхaничкa испитивaњa:
 Teст Стaндaрднe Пeнeтрaциje – СПT у тлу прeмa AСTM Д1586-11“
Који параметри се добијају тестом стандардне пенетрације СПТ у тлу према ASTM
D1586-11, а да већ нису обухваћени осталим врстама испитивања који су
наведени у условима? Молимо Вас за појашњење.
Одговор на питање број 2:
СПТ опит је дефинисан програмом истражних радова које је потребно спровести у
фази израде Идејног пројекта, који је саставни део Претходне студије
оправданости и Генералног пројекта, односно техничке документацији која је у
претходној фази усвојена од стране Комисије за стручну контролу техничке
документације за објекте од значаја за Републику (Републичка ревизиона
комисија).
Наручилац остаје при ставу, који је исказан и у оквиру пројектног задатка, да
програм истражних радова за наредну фазу (Идејни пројекат) који је саставни део
Претходне студије оправданости и Генералног пројекта представља минимум
истражних радова које је потребно спровести током израде Идејног пројекта а
будући Извшиоц дужан је да изради детаљан програм истражних радова.
Питање број 3:
У активности 2032 структурног дијаграма на стр.19 Конкурсне документације су
наведена Законска и друга регулатива по којој се врши пројектовање.
Да ли се бетонске и армирано бетонске конструкције пројектују по важећој
регулативи за пројектовање бетонских и армиранобетонских конструкција
" Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон" ( ПБАБ 87)?
Одговор на питање број 3:
Наручилац је у оквиру Пројектног задатка саставио и приложио списак законске и
подзаконске регулативе, прописа и стандарда, која је уобичајена за врсту објеката
која је предмет врше услуга, што не значи да је то коначан и свеобухватан списак
све могуће важеће законске и стручне регулативе коју је вршилац услуга дужан да
познаје, и да је се придржава.
Поред побројане законске и стручне регулативе Пројектни задатак садржи и став
да је вршилац услуга дужан да се придржава и свих других важећих закона и
друге стручне регулативе у вези са планирањем, пројектовањем и изградњом
предметног путног правца.
Примена одговарајуће законске и стручне регулативе одговорност је вршиоца
услуга и Комисије за стручни преглед техничке документације од значаја за
Републику (Републичке ревизионе комисије).
Напомена: Одговоре на постављена питања, као и остала документа
везана за јавну набавку можете преузети са Портала јавних набавки као и на
интернет страници Наручиоца 1 и Наручиоца 2. Адресе су: portal.ujn.gov.rs,
www.bajinabasta.rs и www.uzice.rs
Комисија за Јавну набавку у отвореном поступку бр. У ОП 09/17 – „Израда
идејног пројекта и плана детаљне регулације за тунел испод превоја
Кадињача на деоници државног пута Дуб-Дубци“ је сагласна да ови одговори
на питања не захтевају Измену и допуну конкурсне документације.
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Напомињемо и да, у складу са стандардима за ову врсту услуге и Конкурсном
документацијом, одговорима на ова питања, као и посетом и обиласком локације
за предметну јавну набавку, сматрамо да потенцијални понуђачи могу квалитетно
саставити своје понуде.
У Бајиној Башти,
Дана 08.09.2017. год.

С поштовањем,
Комисија за јавну набавку
у отвореном поступку бр. У ОП 09/17
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