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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и
68/15), Комисија за јавну набавку, бр. ЈН 1.3.6/2018 – Партерно уређење центра насеља
Ђала – II фаза, објављује

Одговор на захтев заинтересованог лица
за додатним информацијама и појашњењима, од дана 28.03.2018. године

Питања:
1. На стр. 10 конкурсне доокументације у оквиру техничког капацитета захтева се
између осталог и:
“минимум 1 уређај за испитивање каблова”
Напомена: Посматрајући предмер и предрачун радова у оквиру ког не постоје електро
или слични радови који захтевају примену наведеног уређаја, сматрамо да исти није
неопходан за реализацију предметних радова. Молимо Наручиоца да изврши измену
конкурсне документације тако што ће из горе наведеног услова избрисати захтев да
понуђач располаже са минимално 1 уређајем за испитивање каблова.
2. На стр. 29 конкурсне документације у оквиру предмера и предрачуна радова
дефинисана је позиција 5.3:
“Уређење зелених површина: сејање траве, садња украсног шибља и стабала.
паушално 1“
Напомена: Молимо Наручиоца да прецизира шта обухвата наведена позиција (колика
је квадратура површине на којој се сади трава, колика је количина и која је врста
украсног шибља и стабала које се сади).

Одговори:
1. Понуђач испуњава додатни услов у делу неопходног техничког капацитета уколико,
између осталог, достави доказ да располаже и са најмање 1 (једним) уређајем за
испитивање каблова.
У пројекту нема електроинсталатерских радова али је предвиђено шлицовање у циљу
утврђивања положаја изграђене водоводне мреже, енергетске, оптичке инсталације и
других инфраструктурних линијских подземних инсталација, те је због тога потребно
располагати и поменутим уређајем за испитивање каблова.
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2. Спецификација радова за предметну набавку, односно предмер у делу I – Партерно
уређење, тачка 5 – Разно, позиција 5.3 – Уређење зелених површина, биће прецизније
дефинисана.
У наведеном смислу биће измењена конкурсна документација.

Комисија
м.п.
за јавну набавку
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