
Страна 1 од 5 

 

Општина Бајина Башта 
Комисија за јавну набавку 
у отвореном поступку бр. У ОП 09/17 
Број: 404-36-7/2017 
Датум: 28.08.2017. године  
 
 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку у отвореном 
поступку бр. У ОП 09/17 образована Решењем од стране Наручиоца 1 и 
Наручиоца 2 даје: 
 
Одговоре на постављена питања за јавну набавку у отвореном поступку бр. У ОП 
09/17 – „Израда идејног пројекта и плана детаљне регулације за тунел испод 
превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб-Дубци“. 
 
Сходно јавној набавци број У ОП 09/17 за израду идејног пројекта и плана 
детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута 
Дуб-Дубци“, молимо да нам појасните следеће: 
 
Питање број 1:  
У конкурсној документацији нису наведене стационаже и дужина пута по 
Генералном пројекту, молимо да их наведете? 
 
Одговор на питање број 1: 
Генерални пројекат је доступан свим заинтресованим понуђачима на увид у 
општинској Управи општине Бајина Башта из ког можете видете тражене податке. 
Контакт особа Милош Јелисавчић, број телефона 069/82-59-239. 
 
Питање број 2:  
На страни 75/111 конкурсне документације, додатни услови - технички капацитет: 
Из ког разлога се као доказ техничког капацитета захтева Статички пенетрометар 
(самоходни на гусеницама) опремљен пијезоконусом када се у пројектном задатку 
не захтева овај опит, већ SPT опит? 
 
Одговор на питање број 2:  
Током израде пројектног задатка разматране су могућности и потребе за 
дефинисањем и других истражних радова (ЦПТ опит и снимање георадаром) у 
односу на оне који су дефинисани у оквиру Генералног пројекта, односно у оквиру 
програма истражних радова за ниво Идејног пројекта који је саставни део 
усвојеног Генералног пројекта, од чега се међутим на крају одустало. 
У складу са тачком 2042. пројектног задатка, Добављач је дужан да изради 
детаљан програм истражних радова а предложени програм истражних радова у 
саставу Генералног пројекта и пројектног задатка представља минимум радова 
које је добављач дужан да спроведе. 
Конкурсна документација ће бити измењена у смислу да ће се из захтеваних 
услова за Технички капацитет избрисати захтеви везани за статички 
пенетрометар и георадар. Ово не ослобађа обавезу Добављача да изврши такве 
али и друге истражне радове у случају да се покажу неопходним за ниво 
детаљности и тачности израде Идејног пројекта. 
 
 
 



Страна 2 од 5 

 

Питање број 3:  
Из ког разлога се као доказ техничког капацитета захтева Георадар–ГПР (Ground 
penetrating radar) са антенама фреквенције 250, 500 и 800 MHz, када се пројектним 
задатком захтевају геофизичка, геоелектрична и рефракциона испитивања која 
захтевају другу врсту опреме. 
 
Одговор на питање број 3:  
Током израде пројектног задатка разматране су могућности и потребе за 
дефинисањем и других истражних радова (ЦПТ опит и снимање георадаром) у 
односу на оне који су дефинисани у оквиру Генералног пројекта, односно у оквиру 
програма истражних радова за ниво Идејног пројекта који је саставни део 
усвојеног Генералног пројекта, од чега се међутим на крају одустало. 
У складу са тачком 2042. пројектног задатка, Добављач је дужан да изради 
детаљан програм истражних радова а предложени програм истражних радова у 
саставу Генералног пројекта и пројектног задатка представља минимум радова 
које је добављач дужан да спроведе. 
Конкурсна документација ће бити измењена у смислу да ће се из захтеваних 
услова за Технички капацитет избрисати захтеви везани за статички 
пенетрометар и георадар. Ово не ослобађа обавезу Добављача да изврши такве 
али и друге истражне радове у случају да се покажу неопходним за ниво 
детаљности и тачности израде Идејног пројекта. 
 
Питање број 4:  
Да ли је неопходно да бушаћа гарнитура буде на гусеницама? 
 
Одговор на питање број 4:  
Наручилац је захтеве дефинисао сходно познавању сложености теренских услова 
у којима је неопходно извршити истражне радове. Наручилац не жели да ограничи 
Добављача и умањи његову слободу одабира најповољније технологије 
извршења истражних радова, и у том смислу одговор на питање гласи да није 
неопходно да бушећа гарнитура буде на гусеницама. Међутим, ово не ослобађа 
Добављача обавезе да истражна бушења нарочито спроведе изнад порталних 
делова будућег тунела. Начин транспорта бушеће гарнитуре до места извршења 
радова је слобода Добављача при чему мора водити рачуна да му остаје обавеза 
у погледу: 
 
- добијање сагласности власника поседа за приступ локацијама истражних места 
- рашчишћавање терена и израду приступних путева локацијама истражних места 
 
Питање број 5:  
Додатни услови, пословни капацитет, страна 96/111  
Да ли је прихватљив  доказ пословног капацитета 1 уговор који испуњава услов 
вредности од најмање 90.000.000,00, а односи се на тражене референце? 
 
Одговор на питање број 5:  
Да, прихватљив је доказ пословног капацитета један уговор који испуњава услов 
вредности најмање 90.000.000,00 динара. 
Напомињемо да се поменута вредност односи на укупну уговорену вредност без 
пореза на додату вредност. 
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Питање број 6: 
Конкурсном документацијом - услов пословног капацитета, стр. 76/111, тражено је 
да је понуђач реализовао квалитетно и у уговореном року најмање 2 уговора о 
изради техничке документације или вршења техничке контроле идејних/главних 
/пројеката за грађевинску дозволу за саобраћајнице и објекте (мостови и тунели)  
на државним путевима I и II реда у најмањој вредности од 90.000.000,00 дин., при 
чему један мора бити у минималном износу од 30.000.000,00 дин.  
Молимо Вас да нам разјасните да ли сваки од уговора мора да се односи 
кумулативно и на  саобраћајнице и на објекте при чему објекти обухватају и 
мостове и тунеле?   
 
Одговор на питање број 6:  
Да, сваки од уговора мора да се односи кумулативно и на саобраћајнице и на 
објекте (мостови и тунели).  
 
 Питање број 7: 
Да ли је прихватљив доказ пословног капацитета прихваћена понуда уместо 
уговора и окончана ситуација по тој понуди? 
 
Одговор на питање број 7:  
Не. Прихватљив доказ за пословни капацитет је Потврдa наручиоца о реализацији 
закљученог уговора. Уз потврду се прилаже фотокопија уговора на коју се потврда 
односи, као и фотокопија Окончане ситуације по том уговору. 
 
Питање број 8: 
Додатни услов, кадровски капацитет, стр. 77/111, као доказ о радном ангажовању 
за носиоца лиценци који нису запослени код Понуђача предвиђено је : уговор-
фотокопија уговора о делу/уговора о обављању привремених и повремених 
послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у 
складу са Законом о раду односно Законом о доприносима за обавезно социјално 
осигурање. 
М образац је немогуће доставити за лице које је ангажовано по уговору о делу 
уколико је то лице запослено код другог правног лица и за лице ангажовано по 
уговору о допунском раду где је законски предуслов да је то лице већ запослено 
са пуним радним временом. 
Молимо појасните. 
 
Одговор на питање број 8:  
Како сте навели, а како се захтева у Конкурсној документацији, као доказ о радном 
ангажовању за носиоца лиценци који нису запослени код Понуђача предвиђено је: 
уговор-фотокопија уговора о делу/уговора о обављању привремених и 
повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М 
образац у складу са Законом о раду односно Законом о доприносима за обавезно 
социјално осигурање. Уколико је лице које ангажујете уговором ван радног односа 
у складу са чл. 199., односно чл. 202. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука УС) код понуђача запослено 
код другог правног лица и за лице ангажовано по уговору о допунском раду где је 
законски предуслов да је то лице већ запослено са пуним радним временом, 
довољан доказ за то лице је фотокопија уговора о делу, односно допунском раду 
и фотокопију М обрасца од послодавца код кога је то лице већ запослено са 
пуним радним временом. 
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Питање број 9: 
У оквиру Додатних услова за учешће у поступку Јавне набавке, тачка 4 - Пословни 
капацитет дефинисан је услов да Понуђач располаже неопходним пословним 
капацитетом, односно да је у претходних 5 година пре објављивања позива за 
подношење понуда, реализовао квалитетно и у уговореном року најмање 2 
уговора о изради техничке документације или вршења техничке контроле 
идејних/главних пројеката / пројеката за грађевинску дозволу за саобраћајнице и 
објекте (мостови и тунели) на државним путевима I и II реда. 
С обзиром да у претходних 5 година нису рађени пројекти тунела на државним 
путевима I и II реда и да се извођење радова на изградњи тунела на аутопутевима 
ради на основу пројеката рађених пре 10 година, молимо вас да продужите 
референтни период са 5 на 10 година, а посебно зато што поседовање лиценце за 
пројектовање тунела П133Г1, чије поседовање тражите у конкурсној 
документацији, није временски ограничено. 
 
Одговор на питање број 9:  
у складу са чл. 76. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“. број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац у конкурсној документацији одређује 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, 
пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у 
виду предмет јавне набавке. 
Чланом 77. ставом 2. тачком 2) подтачком (1) горе наведеног Закона прописано је 
да списак најважнијих изведених радова, испоручених добара или пружених 
услуга за период који није дужи од осам година за радове, односно пет година за 
добра и услуге, са износима, датумима и листама купаца односно наручиоца.  
Из горе наведене законске одредбе, нисмо у могућности да продужимо 
референтни период, како сте навели, са 5 на 10 година. 
 
Питање број 10: 
У оквиру Додатних услова за учешће у поступку Јавне набавке, тачка 3 - Технички 
капацитет дефинисан је услов да Понуђач располаже довољним техничким 
капацитетом, односно да поседује у свом власништву између осталог: 
• Георадар - GPR, са антенама фреквенције 250, 500 и 8ООМНz, са РС Laptop-ом 
за прикупљање и обраду података, 
• FWD дефлектометар - Уређај са падајућим теретом за мерење дефлексија 
коловозне конструкције. 
 
FWD дефлектометар и Георадар - ОРР представљају уређаје за недеструктивну               
(без оштећења) оцену стања постојеће коловозне конструкције при пројектовању 
рехабилитација, тј. појачања коловозних конструкција. 
  
С обзиром да је у питању пројектовање нове трасе пута, а не рехабилитација 
постојећег пута, поседовање ове опреме није потребно да би Понуђач квалитетно 
урадио пројекат предвиђен конкурсном документацијом. С тим у вези молимо вас 
да извршите измену конкурсне документације, тако да се ова опрема не захтева 
од Понуђача, како би тендерски поступак био што конкурентнији.  
 
Одговор на питање број 10:  
У одговорима на друго и треће питање наведено је да ће Конкурсна 
документација бити измењена у смислу да ће се из захтеваних услова за Технички 
капацитет избрисати захтеви везани за статички пенетрометар и георадар. 
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Такође, Комисија је сагласна да се изврши измена Конкурсне документације и 
избрише из услова за технички капацитет и FWD дефлектометар. 
Међутим, на почетку и крају трасе мора извршити уклапање измештања дела 
државног пута у постојеће стање. За потребе адекватне процене постојећег стања 
и димензионисања слојева коловозне конструкције на делу уклапања са 
постојећим државним путем неопходно је извршити мерења дефлексија. 
Наручилац задржава захтеве у вези мерења дефлексија коловоза. 
 
 
Одговоре на постављена питања, као и остала документа везана за јавну набавку 
можете преузети са Портала јавних набавки као и на интернет страници 
Наручиоца 1 и Наручиоца 2. Адресе су: portal.ujn.gov.rs  и  www.bajinabasta.rs. 
 
Комисија за Јавну набавку у отвореном поступку бр. У ОП 09/17 – „Израда 
идејног пројекта и плана детаљне регулације за тунел испод превоја 
Кадињача на деоници државног пута Дуб-Дубци“ је сагласна да ови одговори 
на питања захтевају Измену и допуну конкурсне документације. 
Напомињемо и да, у складу са стандардима за ову врсту услуге и Конкурсном 
документацијом, одговорима на ова питања, као и посетом и обиласком локације 
за предметну јавну набавку, сматрамо да потенцијални понуђачи могу квалитетно 
саставити своје понуде. 
 

У Бајиној Башти, 
Дана 28.08.2017. год. 

 
 
 
С поштовањем, 
 

                                                                      Комисија за јавну набавку 
                                                                        у отвореном поступку бр. У ОП 09/17 

 
                                                                          

http://www.bajinabasta.rs/

