
  

 

ОДГОВОР ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ бр.01 
 
Дана 20.06.2016. године обратиo нам се потенцијални понуђачи са захтевом за 
додатне информације за јавну набавку бр.04/2017 за  ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦЕ С2 
И ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ДУЖ САОБРАЋАЈНИЦЕ С3 са следећим питањем: 
 
Питање бр.1 

Понуђач благовремено подноси захтев за измену конкурсне документације на страни 

11/69 , а везано за ДОДАТНИ УСЛОВ -ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ те сходно члану 63.став 2. 

Закона о јавним набавкама указује на уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији које се односе на захтев наручиоца да асфалтна база мора бити 

удаљености до 70 км од места извођења радова. 

На овај начин наручилац је учинио повреду члана 10 ЗЈН - начело обезбеђивања 

конкуренције - и одредили сте дискриминаторски услов,затим повредили сте члан 12 

ЗЈН -начело једнакости понуђача (територијаИна....дискриминација) те вам стога 

указујемо на недостатке и неправилности и захтевамо да исте отклоните ради 

правилне примене законских одредаба и како бисмо избегли подношење Захтева за 

заштиту права. 

Молимо Вас да нам документујете да асфалт не може да трпи транспорт на даљину на 

тај начин што ће од стране надлежног органа бити издат акт којим се доказује овај 

техничко- технолошки услов,тј. да долази до промена у квалитету. 

Такоде напомињемо да као Понуђач имамо обавезу да доставимо банкарску гаранцију 

за добро извршење посла уколико будемо изабрани, те и на овај начин гарантујемо 

квалитет и добро извршење посла. 

Из свега наведеног неопходно је извршити измене конкурсне документације, /без 

ограничавања удаљености асфалтне базе/ како не би дошло до повреда ЗЈН и да би се 

избегло условљавање Понуђача од стране Наручиоца које је супротно закону. 
 
Одговор бр.1 
На страни 47. у делу 2.4.3.3.2.2 Превоз битуменизираних мешавина Технички услови за 
грађење путева у Републици Србији, 2. Посебни технички услови, 2.4. Коловозне конструкције, 
дат је опис како се и са којим ограничењима превозе битуменизиране мешавине који можете 
погледати на сајту: 

http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/harmonizacija/tehnicki_uslovi_za_gradjenje_puteva/SRCS2-
4_kolovozne_konstrukcije(120430-srb-konacna).pdf  

Погледати измену и допуну конкурсне документације број 01 од 22.06.2017. године објављену 
на Порталу јавних набавки.  

 
Комисија за јавну набавку отворени поступак 04/2017 
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