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Општинска управа општине Аранђеловац 101486788

Венац Слободе бр.10

34300 Аранђеловац

Србија

Одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама

Предмет набавке: Асфалтирање локалних путева и улица у граду

Референтни број: ЈН 19/21

Текст захтева Одговор - појашњење

Поштовани, молим да нам омогућите обилазак локације 
за обе партије. С поштовањем 

Поштовани, обилазак локације није услов, али 
Наручилац како би се потенцијални понуђачи што 
ближе упознали са садржином предметне јавне набавке 
омогућава обилазак локације за обе партије. 

Одборен вам је обилазак локације за дана 13.05.2021. 
године.

Представник понуђача је потребно да дође у Одељење 
за инвестције и јавне набавке, ул. Кнеза Михаила 
бр.108, Аранђеловац, други спрат у периоду од 09:00 до 
10:00 часова.

Потребно је да представник понуђача са собом понесе 
овлашћење.

За квалитативни  избор  привредног субјекта  у  
Критеријуми за квалитативни избор привредног 
субјекта са упутством за  партију 1и 2  за 2.ТЕХНИЧКИ И 
СТРУЧНИ КАПАЦИТЕТ

2.4. Алати,погонска или техничка опрема  прописали сте 
следеће : Хидраулична машина за издизање шахти 
.......1 ком

Питање:Дали уместо  Хидраулична машина за издизање 
шахти  можемо доставити дизалицу за  издизање шахти 
уграђену на возилу.

Може се уместо хидрауличне машине за издизање 
шахти доставити дизалица за издизање шахти уграђене 
на возилу.

Поштовани, у захтевима за обе партије сте навели услов 
да понуђач мора да располаже, између осталог, и са 
Хидрауличном машином за издизање шахти.  Како се 
радови на нивелацији и издизању шахт поклопаца на 
нову висинску коту асфалта без икаквих проблема, у 
истом или чак бољем квалитету и за исто време, изводе 
и мануелно без употребе било каквих хидрауличних 
дизалица, сматрамо да је поменути захтев за 
поседовањем Хидрауличне машине за издизање 
шахтова сувишан и да за њиме нема техничког 
оправдања. У прилог овоме иде и чињеница да 
неколико година у назад, за набавку истих радова, 
нисте постављали овај услов.  С обзиром да сте кроз 
одговоре на питања већ дозволили да се уместо 
хидрауличне машине за издизање може доставити и 
дизалица за издизање шахти уграђена на возилу, а да 
различити извођачи поседују различите машине и 

Конкурсна документација у погледу услова да понуђач 
располаже хидрауличном машином за издизање шахти 
остаје непромењена. Наручилац је дозволио да се 
уместо хидрауличне машине за издизање шахти 
достави дизалица за издизање шахти уграђена на 
возилу како би омогућио што већу конкуренцију. 

Наручилац у предходним периодима није тражио услов 
да понуђач располаже хидрауличном машином за 
издизање шахти, али се у протеклом периоду код 
извођења радова баш појавила потреба  за оваквом 
машином те је из тог разлога прописана у предметном 
поступку јавне набавке.
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направе за подизање и придржавање овако малих 
терета као што су шахт поклопци, да не би сваки од 
понуђача постављао питања да ли конкретно његова 
машина може да се достави као доказ, молимо да се 
овај услов у потпуности уклони из документације.

Поштовани,  уколико понуђач намерава да учествује на 
обе партије, молимо да определите које машине и 
опрема могу да се користе за истовремено доказивање 
техничких капацитета за обе партије. На пример, да ли 
се два иста финишера могу користити за доказивање и 
за партију 1 и за партију 2... и слично.

Код Критеријума за квалитативан избор привредног 
субјекта у тачки 2.4. Алати, погонска и техничка опрема, 
су прописани технички капацитети за обе партије.

На пример у обе партије је прописано да понуђач 
располаже са два финишера, уколико понуђач учествује 
за обе партије мора да располаже са четири финишера


