
Музичка школа ''Исидор Бајић'' 

Његошева 9, Нови Сад 

Број: 85     

Дана: 25.09.2015.Kao       

 

Предмет: Одговор на питање - појашњење потенцијалног понуђача упућен  путем 

електронске поште (maila)  дана 23.09.2015. 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 23.09.2015, 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 23.09.2015. године електронским путем потврдио 

пријем питања. 

 

1.   Обзиром да се конкурсном документацијом дозвољава Уговор о закупу 

механизације, да ли ће Понуђач испунити наведени услов уколико за 

механизацију коју нема у свом власништву у тренутку нуђења достави Уговор о 

закупу и пописну листу закуподавца у коме би било дефинисано да исти ступа 

на снагу уколико Понуђач добије посао од Наручиоца, као и да би предметна 

механизација била на располагању Понуђачу за све време трајања радова? 

 

2. Обиласком локације смо утврдили да је на терену потребно озбиљно 

рашчишћавање терена које није предвиђено предмером и предрачуном у 

конкурсној документацији ( лупање асфалтног кошаркашког и фудбалског 

терена, сеча цца 20 високих стабала, рушење 2 армирано-бетонска бокса за 

контејнере, демонтажа дечијег игралишта, итд). 

Молимо Наручиоца да сходно члану 61 став 1 и члану 70 став 1 употпуни 

предмер и предрачуна радова. 

3. За побијање и вађење Ларссен талпи, неопходни су нам додатни подаци, и то: 

Основа површине која се обезбеђује Ларссен талпама 

Геомеханички елаборат 

Објашњење шта су Ларссен талпе типа III? Оне се обележавању бројевима. 

Начин разупирања талпи 

Време трајања закупа Ларссен талпи. 

Да ли се цела дужина од 271,07м’ истовремено обезебеђује талпама или се то 

врши сукцесивно? 

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. Конкурсном документацијом је јасно дефинисано да је потребно да понуђач 

располаже наведеним техничким капацитетом. Између осталог као један од 

доказа о истом наведен је и уговор о закупу. 



Сходно изнетом у колико понуђач  за механизацију коју нема у свом 

власништву у тренутку нуђења достави Уговор о закупу и пописну листу 

закуподавца у коме би било дефинисано да исти ступа на снагу уколико 

Понуђач добије посао од Наручиоца, као и да би предметна механизација била 

на располагању Понуђачу за све време трајања радова , наведени услов 

техничког капацитета не би био испуњен обзиром да понуђач у тренутку 

подношења понуда не располаже механизацијом. 

 

2. Понуђачи су у обавези да доставе понуду за радове који су наведени у обрасцу 

предмер – техничка спецификација радова. 

 Сходно изнетом понуђача и обавезује да изврши само раадове који су предмет 

потписаног уговора након спроведене јавне набавке. 

 Сечу  дрвећаједино може вршити само ЈКП „Градско зеленило“ , а измештање 

игралишта Завод за изградњу града стога наведени радови и нису предмет ове 

набавке. 

 

3. Талпама се обезбеђује целокупна површина објекта који поседује сутерен тј. 

изводе се радови на дубљој коти фундирања због сутерена.  

Пројектант је предмером предвидео коришћење Ларссен  талпи , што у 

предмеру радова пише и предвидео је талпе од приближно 9 метара . 

Произвођач поменуте опреме каталогом својих производа дефинише начин 

употребе ( начин сидрења или начин разупирања). 

Због кратког рока извођења радова потребно је обезбедити целокупан ископ 

обима како је пројектант израчунао. Време закупа талпи је једнако времену 

извођења радова сутеренске етаже спрам вашег динамичког плана извођења 

радова тј. извођења радова испод нивоа подземних вода. 

На основу геомеханичког елабората израђеног у фебруару месецу ове године 

ниво подземне воде се очекује на дубини - (2,80 до 3,00) м од коте терена. 

 

Комисија за ЈНОП 05/2015 


