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ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН БРОЈ 404-1-Р-5/15 ПОПЛОЧАВАЊЕ ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ 
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА У УЛИЦИ МИКЕ АЛАСА ОД БРОЈА 34 ДО БРОЈА 54 

ПИТАЊЕ БРОЈ 1 

„У конкурсној документацији –Уређење јавних површина између стамбених зграда у улици Мике Аласа 
од бр.34 до бр.42 у вези предмера радова позиција број 3.8. Набавка материјала, превоз до места 
уграђивања, истовар, ручни унос материјала и постављање неклизајућих, бетонских, мултиколор  
виброливених бетонских плоча дебљине 2цм,димензије 30/30/2 у слоју цементног малтера дебљине 
3цм. 

Молим Вас да нам појасните које су то плоче у питању пошто дебљина бетонских плоче од 2цм се  не 
производе и такве не постоје на тржишту.» 

ОДГОВОР БРОЈ 1 

Дебљина виброливених плоча ја 3цм, а не 2цм како је грешком у конкурсној документацији наведено. 

ПИТАЊЕ БРОЈ 2 

У конкурсној документацији за  технички капацитет на страни 18 алинеја 1.4. тачка 2 захтевате 
поседовање  камиона до 10 тона. 

Да ли камиони носивости од 10450, 10500 могу да задовоље испуњење техничког капацитета. 

ОДГОВОР БРОЈ 2 

Да. 

ПИТАЊЕ БРОЈ 3 

У конкурсној документацији  на страни 15 пише да уз понуду треба доставити и копије сертификата 
којим се доказују техничка својства односно квалитет мтеријала који се уграђује односно користи 
приликом извођења радова. 

Молим Вас да нам појасните на тачно које материјале треба доставити сертификате. 
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ОДГОВОР БРОЈ 3 

Сваки извођач је у обавези да пре уградње достави све неопходне атесте надзорном органу на увид, 
који се односе на СВЕ материјале који се уграђују,  а за које је изводљиво да се пре уградње изда 
одговарајући атест, а експлицитно се односи на арматуру (од овлашћеног продавца), као и за завршну 
облогу у виду бехатон коцки и виброливених бетонских плоча. Атест је потребно да изда фабрика која 
је уједно и произвођач. Атесте за уграђени бетон је неопходно доставити након уградње, од 
акредитоване лабораторије (произвођача), који је неопходно да задовољава марку бетона прописану 
тендером. 

ПИТАЊЕ БРОЈ 4 

У конкурсној документацији  за испуњење техничког  капацитета треба да се достави пописна листа са 
стањем на дан 31.12.2014. године. 

Питање наше гласи: Да ли је дошло до грешке пошто је већ актуелна пописна листа на дан 31.12.2015 
године. 
 

ОДГОВОР БРОЈ 4 

Не, јавна набавка je предвиђена Планом набавки добара, услуга и радова и набавки на које се закон не 
примењује за 2015.годину.Понуђачи могу доставити пописну листу на дан 31.12.2014.године или 
31.12.2015.године. 

 
ПИТАЊЕ БРОЈ 5 
 
 
Распитивањем код више произвођаћа бехатон плоча добили смо одговор да овакве ,по горе наведеном 
опису,плоче нико не може да изради. Могу да буду пресоване али не мултиколор, никако вибриране. 
Молимо вас да се распитате код пројектанта да ли је ово грешка и у колико је да нам достави нови опис 
за исте? 
 
ОДГОВОР БРОЈ 5 
 
Бетонске плоче (у димензијама по позицији 3.8. предметног предмера и предрачуна), које је неопходно 
израдити је потребно да буду или вибро-ливене или вибро-пресоване (постоје обе комбинације), док се 
мултиколор односи на комбинацију истих (не да једна коцка буде у више боја), по избору Наручиоца 
(нпр. комбинација сивих и црвених плоча). 
 

     Мењају се стране 2, 15, 48 и 61, странама 2 А, 15А, 48А и 61А.  
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