Град Лозница

Република Србија

Град Лозница
Градска Управа
Број: ЈН ОП 9/2016
Број:404-24-1106/2016-IIIı-3
Датум: 08.07.2015. 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:404-24-1106/2016-IIIı-3
Предмет: Одговор на постављено питања у вези јавне набавке број 9/2016 – 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.
ПИТАЊЕ:
1. На страни 72/86 у позицији 3.7 наведено је:
Набавка, транспорт и уградња материјала за рова (тип 1) бетоном МБ 5 са потребном оплатом.
Марка бетона МБ 5 не постоји (вероватно се мисли на МБ-15) и нејасно је где се
уграђује.
2. На страни 73/86 позиција 4.4 наведено је:
Набавка, транспорт и монтажа Мултијоинт 0 80 и 0 125.
Наведени фазонски комад постоји као тип "Е" и "У", молимо да разјасните који тип се тражи.
3. На страни 71/86 у позицији 3.2 наведено је:
Набавка, транспорт и уградња материјала за израду зидова за ревизионе
шахтове ... м3 4.75
Наведена количина није логично сагласна количинама бетона за горњу и доњу
плочу. Вероватно би требало да буде 47.5 м3 или више.
Молимо за разјашњење.

ОДГОВОР:
1.Mršavi beton MB5 je suva smeša prirodnog šljunka i cementa 50-80 kg/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.
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
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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 reda br.330 iznosi 10m.
2. Типа ''Е''
3. Дошло је до грешке, количина износи 47,5 m³.

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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