ЈП Инфраструктура Шабац
Шабац, Карађорђева бр.27
ПИБ 100112114
Шабац
Шабац,09.11.2017.

Предмет: Oдговор на питање у вези конкурсне документације за ЈНМВ 55/17
Извођење радова на уређењу некатегорисаног пута к.п.бр.3853,
к.п.бр.3854 и део к.п.бр.1407 у КО Шеварице - територија града Шапца,
Л=1,65 км
Поштовани,
У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС", бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), а на захтев потенцијалног понуђача, за давање
додатног појашњења у поступку јавне набавке мале вредности Извођење радова на
уређењу некатегорисаног пута к.п.бр.3853, к.п.бр.3854 и део к.п.бр.1407 у КО
Шеварице - територија града Шапца, Л=1,65 км, достављамо вам питања и
одговорe на постављенa питањa.
Питање 1: У предметној конкурсној документацији образац 12. Предмер и прадрачун,
позиција број 5.стоји:“Ископ полигоналних канала са једне и друге стране пута,1.144,80
м3“.Молимо да нам појасните да ли Наручилац обезбеђује депонију за ископани
материјал и уколико је обезбеђује на колико је километара депонија или је то обавеза
Извођача радова?
Одговор:Код позиције бр.5 Предмера и предрачуна радова-Ископ полигоналних канала
са једне и друге стране пута, део земље од ископа канала (мин.50%) ће се употребити за
истовремену израду банкина без утовара и превоза, а вишак ће бити утоварен у возила
и одвежен на депонију до 3 км коју обезбеђује наручилац.
Питање 2: У предметној конкурсној документацији образац 12. Предмер и прадрачун,
позиција број 6.стоји:“ Полагање бетонских неармираних цеви ø 400 на приступним
путевима и улазима у њиве, 156,00м1 и позиција 7. Полагање бетонских неармираних цеви ø
500 на пролазу кроз труп пута, 5,00м1“

Одговор:Код позиције бр.6. и 7. Предмера и предрачуна радова треба да стоји и
набавка и превоз бетонских цеви али без израде улазно-излазних глава.
Питање 3: У предметној конкурсној документацији, 3.Упутство за доказивање
додатних услова, у тачки 3.4 као доказ се достављају потврде о извршеним
пословима,образац 9. Конкурсне документације.Молимо да нам појасните да ли
потврде могу бити на другом обрасцу а који садржи све елементе као и Образац 9. из
конкурсне докуметације?
Одговор: Да
Комисија за ЈНMВ 55/17

