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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 15.06.2017. године, од стране потенцијалног понуђача упућен је допис Комисији
којим потенцијални понуђач указује на неправилности у конкурсној документацији и то:
1. Узимајући у обзир предмет уговора, рок извођења и количину асфалта коју је
потребно уградити ради испуњења предмета јавне набавке (1852 тоне),
интересује нас колика треба да буде дневна производња асфалта на асфалтној
бази да би се постигао квалитет уграђеног асфалта по техничким стандардима?
2. Да ли је за Наручиоца прихватљиво, односно да ли је у складу са предметом и
циљем јавне набавке и прихваћеним техничким стандардима, чињеница да Понуђач
има ограничење у дневној производњи асфалта на 50 тона дневно, због еколошких
разлога, конкретно из разлога заштите животне средине, односно да ли
Наручилац сматра да ће под таквим условима бити испуњени услови за
квалитетно извођење радова на позицији уградње асфалта?
1. Комисија за предметну набавку се је обратила одговорном пројектанту за
мишљење. Пројектант је дао следеће мишљење како следи: „Што се тиче дневне
производње асфалта, база која производи 50 тона/х је мала база.
Тешко је рећи које је ограничење за дневну производњу да би се постигао квалитет
уграђеног асфалта. Нема неког ограничења али је боље ако је већа база или ако
ради више база, јер је брже асфалтирање а мањи су прекиди
а самим тим чим су мањи прекиди мање је и спојева што је боље. Али најбитније је
да је асфалт квалитетан и да одржава при транспорту и уградњи неопходну
температуру за уградњу по техничким условима“.

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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