
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 404-83/18-2: 

06.08.2018. 

 

 

1. Питање: Кадровски капацитет: да ли је прихватљиво да се уместо доказа о запослењу 

техничара нискоградње приложе докази о запослењу дипомираног инжењера 

грађевинарства, са лиценцама 310 и 410? 

Одговор: Није прихватљиво. Као што стоји на страни 9/49 конкурсне документације за 

доказивање кадровског капацитета неоходно је постојање техничара нискоградње. 

 

2. Питање: Технички капацитет - механизација: пошто су целокупна стајалишта тежине 

око 1т, предлажемо да уместо захтеваног капацитета камион са дизалицом, дизалица 

20т и дизалица 40т захтев смањите на једну дизалицу, одговарајуће носивости. 

Одговор: Захтеви у погледу техничког капацитета су у складу са Законом, па се предлог 

не уважава. 

 

3. Питање: Пошто су предмет јавне набавке само 3 стајалишта, предлажемо да захтев за 

две комбиноване машине смањите на једну. 

Одговор: Предмет јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума је изградња 

стајалишта у току две године до износа процењене вредности јавне набавке. Три 

стајалишта су дата као пример стајалишта који ће се радити за период трајања уговора. 

Захтев се не уважава из поменутих разлога. 

 

4. Питање: Пословни капацитет: Референце - пошто су предмет јавне набавке само 3 

стајалишта, сматрамо да су захтеване референце за 100 реализованих стајалишта 

несразмерне и предлажемо да захтев смањите на 30 реализованих стајалишта, што је за 

ред величине више од количине тражене у јавној набавци. 

Одговор: Предмет јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума је изградња 

стајалишта у току две године до износа процењене вредности јавне набавке. Три 

стајалишта су дата као пример стајалишта који ће се радити за период трајања уговора. 

Захтев се не уважава из поменутих разлога. 

 

5. Питање: Да ли је прихватљиво средство обезбеђења озбиљности понуде меница, 

уместо банкарске гаранције, пошто се ради о набавци мале вредности? 

Одговор: Није прихватљиво. У питању је отворени поступак са циљем закључења 

оквирног споразума. 

 

6. Питање: Технички опис: да ли је у тексту где се тражи „провидни ексел“ грешка? Ако 

није, о ком материјалу, ког хемијског састава се ради? 

Одговор: Материјал је пун карбонат. 

 


