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На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ у поступку ЈН ОП бр. 404-135/17-IV, а у складу са чланом
20. и чланом 63. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15),
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр.404-135-5/17-IV доставља:

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА , ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ
бр. 404-135-14/17- IV
у отвореном поступку јавне набавке бр. 404-135/17- IV

УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕРЕКОНСТРУКЦИЈА ГЛАВНЕ УЛИЦЕ ОД УЛИЦЕ 27.ОКТОБАР ДО
ЗМАЈ ЈОВИНЕ УЛИЦЕ
ПИТАЊЕ

ОДГОВОР

1 Према захтеву из конкурсне документације за
мерење дефлексије флексибилних коловозних
конструкција
према
стандарду
SRPS
U.E8.016:1981 за испитивање се користи
Бенлеманова греда.
Бенкелманова греда представља застарео
поступак мерења дефлексија коловоза што се
може закључити и из године издања горе
поменутог стандарда.
Опште је позната чињеница да се у пракси
данас на нашем тржишту користи много
прецизнији
и
савременији
уређајдефлектометар са падајућим тегом ( FWDFalling Weight Deflectometer)
Стога предлажемо да се у конкурсној
документацији поред већ дефинисаног
захтева за Мерење дефлексије Бенкелмановом
гредом дозволи употреба дефлектометра са
падајућим тегом ( FWD-Falling Weight
Deflectometer)

Стандард SRPS U.E8.016:1981 којим се испитује
дефлексија помоћу Бенлеманове греде је
адекватан стандард од стране АТП-а, потпуно
пуноважан. Постоји велики број опита који су
акредитовани и који се користе дуги низ година
још од кад су постојали ЈУС стандарди, а сада су
СРПС.
Наручилац је додатни услов за технички
капацитет-за
акредитовану
лабораторију,
одредио у складу са предметом јавне набавке
(члан 76. став 2 Закона о јавним набавкама),а
доказ о испуњености истог на основу члана
77.Став 2 подтачка 6 Закона о јавним набавкама
Наручилац сматра да је овај стандард сасвим
довољан за оцену стања дефлексије и нема
потребе за било какавим додатним методама
нити испитивањима.

2 Додатни услов-Пословни капацитет
Не, Наручилац ће признати референце које су
Да ли ће се признавати референце чији је започете и извршене у периоду од 20131/2
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извршење услуга започето и раније, односно 2017.године. Дакле, Наручилац неће признати
пре 2013.године, али је њихово окончање референце које су започете пре 2013.године.
(извршење)најраније током 2013.године, а
најкасније у 2017.години?

KOМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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