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Предмет: Појашњење конкурсне документације број 404-45/2017-03 за јавну набавку 
грађевинских радова на ојачању, појачаном одржавању општинског пута дарковце – 
тодорова вода, деоница до ливађа, јавна набавка број 05/2017 у отвореном поступку 
 
На писани захтев потенцијалног понуђача, а у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним 
набавкама, Комисија за предметну јавну набавку даје следећа појашњења /одговоре како 
следи: 
 
Дана 26.05.2017. године, од стране потенцијалног понуђача упућен је допис Комисији 
којим потенцијални понуђач тражи додатна појашњења, и то: 
 

1. У вези јавне набавке бр. 05/2017-Набавка грађевинских радова на ојачању, 
појачаном одржавању општинског пута Дарковце-Тодорова Вода, деоница до 
Ливађа имамо нејасноћа око удаљености асфалтне базе од градилишта. 
Интересује нас колико максимално километра треба да буде удаљена асфалтна 
база од места извођења радова? 

 
1. Конкурсном документацијом за предметну набавку није предвиђена транспортна 

даљина асфалтне базе. Комисија сматра да питање потенцијалног понуђача има 
смисла, с обзиром да транспортна даљина од асфалтне базе до места уградње игра 
значајну улогу у квалитету асфалтне мешавине који се уграђује, првенствено због 
опадања температуре која настаје у транспорту. Према пројекту, предвиђено је да 
оптимална темература асфалтне мешавине приликом изласка из мешалице износи 
160±10℃, а оптимална темература за уграђивање износи 150±10℃. Према 
правилима струке, пад температуре који је дозвољен је 10℃, што је практично 
разлика између две наведене темературе. Наведени пад темературе оставрује се за 
1,5 час од тренутка прихвата на асфалтној бази или око 70 километара од места 
уградње. На основу наведног Комисија сматра да би оправдано било, да се у 
дадатним условима, поред капацитета асфалтне базе дода и максимална удаљеност 
асфлатне базе од места уградње. У конкретном случају би то било максимално 70 
километара. На овај начин се обезбеђује потребна темература уградње па самим 
тим и квалитет уграђеног асфалта. 



 
Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 404-45/2017-03 од 
23.05.2017. године.  
У складу са наведеним појашњењем Комисија ће извршити измену и допуну конкурсне 
документације у делу додатних услова. 
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