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Одговор на захтев за додатним информацијама  

и појашњењима конкурсне документације 
Питање 1: 

 
 

     

na osnovu odgovora koji ste objavili na Portalu javnih nabavki dana 06.03.2018., kao i izvršene izmene konkursne 
dokumentacije u delu koji se odnosi na tehnički kapacitet ponuđača, pri čemu ste prvobitno postavljeni uslov „Asfaltna 
baza kapaciteta minimalno 140 tona, udaljenosti najviše 50 km od predmetne nabavke“, izmenuli tako da sada 
dodatni uslov glasi „Asfaltna baza“ kom 1. Ovim putem ukazujemo naručiocu da je prema Tehničkim uslovima za 
građenje puteva u Republici Srbiji izdat od strane JP Puteva Srbije, pod tačkom 2.4.3.3.2.2  Prevoz bitumeniziranih 
mešavina definisano sledeće:  

„Prevoz  vrućih  bitumeniziranih  mešavina  je, po  pravilu,  ograničen  na  najveću  udaljenost 
od  100  km  i  najduže  vreme  do  2  časa,  pod uslovom  da  se  za  prevoz  koristi  vozilo  sa 
termo  tovarnim  sandukom.  U  suprotnom slučaju  udaljenost  prevoza  adekvatno 
zaštićene  vruće  bitumenizirane  mešavine  je ograničena  na  70  km  i  trajanje  najviše  1,5 časa.“   

 

Uzimajući u obzir gore navedeno, kao i predviđenu tj. zahtevanu mehanizaciju za predmetnu javnu nabavku, 
smatramo da je naručilac na ovaj način pogrešno definisao dodatni uslov zahtevajući da ponuđač može ispuniti 
dodatni uslvo ukoliko raspolaže asfaltnom bazom bez obzira na njenu udaljenost od mesta izvođenja radova, što 
je u potpunoj suprotnosti sa standardima kvaliteta i pravilima struke. Vodeći se ovako postavljenim uslovom, 
zaključuje se da bi predmetne radove mogao izvesti i ponuđač koji raspolaže asfaltnom bazom npr. u Nišu, Vranju i sl. 
što dovodi u pitanje kvalitet asfaltne mase koja bi se u tom slučaju isporučila i ugradila. Stoga molimo naručioca da 
izvrši izmenu konkursne dokumentacije i prilagodi dodatne uslove svojim stvarnim i objektivnim potrebama 

 

 

Одговор наручиоца: 

 

Наручиоц ће извршити Измену конкурсне документације . 
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