Град Лозница

Република Србија

Град Лозница
Градска Управа
Број: ЈН 5/2016
Број:404-20-989/2016-IIIı-4
Датум: 16.06.2015. године.
Лозница
На основу члана 63., става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број
124/12, 14/15 и 68/15), достављамо:
ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА
Деловодни број:404-20-989/2016-IIIı
Предмет: Одговор на постављено питања у вези јавне набавке број 5/2016 – ''Радови на
санацији водоводне мреже Пасковац – Зајача I фаза у Лозници''
На основу члана 63., става 2. и 3. Закона о јавним набавкама прослеђујемо вам одговор на
питања те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ:
CRPNA STANICA
XII Montažerski radovi Crpne stanice
Pozicija 1.
Fazonski komadi su obračunati po kg, a data specifikacija po komadu. Specificirana livenarija i
armature su za koji pritisak u cevovodu 10 ili 16 bara?
- Na deonici gde je projektovana vodovodna mreža za pritisak od 16 bara i fazonski komadi su
projektovani na pritisak od 16 bara, a na deonicama od 10 bara isto fazonski komadi su
projektovani na isti pritisak.
Pozicija 2
PEHD rezervoar zapremine V 5. Koja je jedinica zapremine, m3?
Da m3 je jedinica zapremine, V je oznaka za zapreminu a 5 je količina.
Pozicija 3
Nabavka i ugradnja pumpe HIDROMULIT-E2CRE 10-09. Nisu navedene potrebne karakteristike
potrebne pumpe. Da li to znači da nije dozvoljena ugradnja pumpe sličnih karakteristika i drugog tipaproizvođača?
- Karakteristike: visina dizanja 70 m; proticaj od 16 m³/h (obavezna i rezervna pumpa).
Dozvoljavaju se i pumpe drugog tipa proizvođača sa traženim karakteristikama.
VODOVODNA MREŽA
II ZEMLJANI RADOVI
Pozicija 2.1 do 2.8
Potrebno je ukupno iskopati u različitim kategorijama zemljišta oko 5322m3?
Potrebno je zasuti nakon postavljanja cevovoda (računajući i pesak), ukupno 4083 m3?
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U zasipanju peskom ispod oko i iznad cevovoda, ako se izvodi duž cele trase cevovoda nedostaje
količina potrebnog peska? Predviđeno samo 401 m3, što je dovoljno samo za sloj od oko 10cm za
navedenu dužinu trase.
Potrebno je odvesti višak u iznosu od 2865 m3?
U navedenim količinama su nelogičnosti: nedostaje količina i vrsta materijala za zasipanje.
- Deo trase koji se ne nalazi pored državnog puta II reda se zatrpava zemljom iz iskopa, deo trase
koji se nalazi pored drzavnog puta je podeljen u tri grupe prema uslovima „Srbijaputeva“ tip 1
patrpavanja rova se odnosi na deonice koje su udaljene do 1m od ivice kolovoza i predvidjeno
je zatrpavanje mršavim betonom MB5, tip 2 se odnosi na deonice koje su udaljene do 2m od
ivice kolovoza i rov se u ovom slučaju zatrpava prirodnim šljunkom, dok tip 3 se odnosi na
deonice koje su udaljene do 3m od ivice kolovoza i u ovom slučaju se rov zatrpava zemljom iz
iskopa... uslovi su dati u svrhu zaštite trupa puta, a zaštitni pojas u ovom slučaju državnog puta
II reba br.330 iznosi 10m.
Pozicija 3.7
Predviđena marka betona MB 5, količina 500,00 m3? U literaturi je nepoznata MB 5? Potreban je
precizniji opis pozicije gde se ugrađuje ta količina i na koji način.
- Mršavi beton MB5 je suva smeša prirodnog šljunka i cementa 50-80 kg po m³, koji se ugrađuje
kao suv i vremenom vezuje u samom rovu. To praktično i nije betonski element i ne može se
smatrati nosivim već u ovom slučaju se projektuje samo kao zaštita trupa puta.
Pozicija 4.4
Nabavka, transport i ugradnja multijoint spojnica fi 80 i 125. Kog je tipa D ili E?
- Tipa E.
Pozicija 4.12
Nabavka, transport i montaža nadzemnog protivpožarnog hidranta DN 80 sa kapom. Kapa se ugrađuje
na podzemni hidrant. Koji je hidrant projektom predviđen, nadzemni ili podzemni?
- Predvidjeni su nadzemni hidranti.
ПИТАЊЕ :
Da li je potrebno u obrazcu ponude i obrazcu strukture cene unositi vrednosti sa PDV-om s obzirom da
se od 15.10.2015 godine za građevinske radovePDV ne obračunava u skladu sa odredbama člana 10.
Stav 2. Tačka 3 Zakona o PDV-u ,i da li će se menjati i obrasci ponude i obrasci strukture cene?
ОДГОВОР: Понуђачи достављају понуду са понуђеним ценама без пдв-а, као и са пдв-ом, без
обзира на то ко је порески дужник, односно обвезник пдв-а. Дати обрасци се неће мењати.
ПИТАЊЕ : Везано за рок за достављање понуда, да ли ће бити продужен?
ОДГОВОР: Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку на основу члана 131в и 131г
Закона о јавним набавкама – ''Јавне набавке ради отклањања последица елементарних непогода
и техничко-технолошких несрећа-удеса'', где рок за достављање понуда не може бити краћи од
10 дана од дана објављивања позива за достављање понуда, тако да се рок неће померати.
ПИТАЊЕ : Да ли може да се добије контакт телефон за лице задужено за обилазак локације?
Да ли је заказан организован обилазак и када је ако је тако?
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ОДГОВОР:. Марко Николић 015/873-000, може се обићи терен по претходној најави.

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке 2016.

Службеник за јавне набавке – члан комисије
Слађана Томићевић
Достављено:
-на Портал јавних набавки
-на сајт града Лознице
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