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Предмет: Одговор на питање - појашњење потенцијалног понуђача упућен  путем 
електронске поште (maila)  дана 22.09.2015. за јавну набавку радова  у отвореном 
поступку – Изградња објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе у 
Новом Саду са концертном двораном број ЈНОП 5/2015 
 
  
Дана 22.09.2015, потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште питања - 
везана за јавну набавку радова  у отвореном поступку – Изградња објекта Музичке 
школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном број 
ЈНОП 5/2015. Наручилац је дана 22.09.2015. године електронским путем потврдио 
пријем питања. 
 

1. Молимо вас да нам одговорите да ли бушаћа гарнитура за бушење бунара мора 
задовољавати Европске стандарде за дизел моторе који се примарно не користе 
у јавном саобраћају, минимум  EU стаге III А. Овакав услов није дат за друге 
грађевинске машине (макара за побијање Франки шипова, Ларсен талпи, багери 
за ископ, камион за одвоз земље из ископа и сл.), а којих има далеко више и које 
ће радити пуно дуже него бушаћа гарнитура.  
Ако је проблем загађивање околине, онда тај проблем није решен овим 
захтевом. На крају, да ли се бунари буше ради бушаће гарнитуре или да би се 
оборио Н.П.В. и радови изводили у сувом? 

2. Молимо вас да нам појасните ставку 01-7.2, шта представља јединица мере м1? 
Да ли је то дужни метар заштићене јаме или је метар дужни побијених Ларсен 
талпи? Напомињемо да уколико се не ради о м1 заштићене јаме, онда се 
обрачун побијених Ларсен талпи даје по м2, а не по м1. 

3. Да ли је Понуђач у обавези да узме аванс од 30% и у скалду са тим доставити 
захтевана средства обезбеђења или може поднети понуду без узимања аванса? 

4. Још увек нисмо добили одговоре на прва два постављена питања од 17.09.2015. 
5. Такође молимо, пошто нисмо добили Техничке услове да дате на коју носивост 

су рачунати Франки шипови? 

 
Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 
124/2012,14/15 и 68/15), Наручилац даје у законском року одговоре на постављена 
питања. 
 

1. Како је и наведено у конкурсној документацији бушећа гарнитура за бушење 
бунара мора задовољити Европске стандарде  за дизел моторе који се примарно 
не користе у јавном саобраћају , минимум EU stage III A. 
Сматрамо да је Захтев оправдан  из разлога што   је радове потребно извести за 
потребе објекта јавне намене,  високе енергетске класе . Радови се изводе у 
густо насељеном стамбеном блоку у непосредној близини Предшколске 
установе . Уз саму парцелу на којој се изводе радови лоциране су 3 стамбене 
куле спратности од 17 спратова које поседују и сутерене .. Чак и сам Закон о 



јавним набавкама у члану 76 став 4 каже „Наручилац може одредити и друге 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке , посебно уколико се 
односе на социјална и еколошка питања“. 

2. У позицији предмера 01-7,2 у опису је детаљно објашњено дубина побијања 
талпе, њена дужина и начин побијања.  
Пројектант је обрачун исказао по м1 обезбеђеног ископа јер је дубину 
дефинисао одабиром талпе. 

3. Као начин плаћања наручилац је навео : „  
„Плаћање се врши  30 % авансно по достављању банкарске гаранције за авансно 
плаћање , који мора бити оправдан закључно са испостављањем окончане 
ситуације, а простали износ од 70 %  у року од 45 дана по испостављеним 
привремених и окончаној ситуацији.“.  
Исти је одређен у складу са динамиком која одговара наручиоцу обзиром да се 
радови изводе на крају буџетске године , а наведена средства су планирана за ову 
буџетску годину. 
Сходно наведеном понуђач је у обавези да узме предвиђени аванс и у складу са тим 
достави предвиђена средства обезбеђења. 
4. Дана 18.09.2015. на Порталу јавних набавки и Интернет страници наручиоца 

објављаени су одговори на питања потенцијалног понуђача упућена 17.09.2015. 
У складу са чланом 63 став 3 ЗЈН ( Сл. Гласник РС број 68/15) наручилац је 
дужан да у року од три дана од дана пријема захтева , одговор објави на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници . 
Сходно наведеној одредби наручилац одговор на захтевана појашњења не 
доставља понуђачима. 

5. Понуђачима је омогућен увид у техничку документацију и више пута од 
објављивања конкурсне документације . Потенцијални понуђач је могао да узме 
податке из самог пројекта везано за носивост на коју су рачунати Франки 
шипови.  
Подаци из техничке документације , односно геомеханичког елабората у који 
сте извршили увид гласе :  
На основу геомеханичког елабората где се препоручује дубоко фундирање 
извршен је прорачун шипова по три теорје: 
1Brinch-Hansenu носивост 462, 81 KN 
2 Mayerhofu         носивост 517,01 KN 
3 CPT носивост  576,38 KN 
 

Комисија за ЈНОП 05/2015 


