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Општинска управа општине Аранђеловац 101486788

Венац Слободе бр.10

34300 Аранђеловац

Србија

Последњи одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама

Предмет набавке: Асфалтирање локалних путева и улица у граду

Референтни број: ЈН 02/22 

Текст захтева Одговор - појашњење

Поштовани молимо да нам одговорите на следеће 
питање:

 У Обрасцу структуре понуђене цене партија 1 и 
Обрасцу структуре понуђене цене партија 2,  позиција 
бр. 4 гласи: Израда асфалтног слоја од асфалт-бетона 
АБ 11, д=5цм.

 Да ли је асфалтна маса од кречњачког или еруптивног 
камена за позицију хабајућег слоја од асфалта?

 

 

Из ознаке се види да је у питању асфалтна маса од 
кречњачког камена.

Молимо Вас да нас, у складу са инструкцијама из 
Упутства понуђачима како да сачине понуду, 
обавестите о термину у коме наши представници могу 
доћи да обиђу предметне локације.

Одобрен Вам је обилазак локације за дан 31.01.2022. 
године у 10 часова. Потребно је да представник 
понуђача дође у 10 часова у просторије Општинске 
управе општине Аранђеловац - Одељење за 
инвестиције и јавне набавке, ул. Кнеза Михаила 
бр.108, други спрат, 34300 Аранђеловац.

Представник понуђача је потребно да са собом понесе 
овлашћење.

Потврда ће бити уручена представнику понуђача након 
обиласка локације.
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Пречишћени текст свих одговора на захтеве за појашњењењима или додатним 
информацијама

Текст захтева Одговор - појашњење

Молимо Вас да нас у складу са условима из тендерске 
документације обавестите о термину у коме ће наш 
представник моћи да обиђе предметне локације.

Поштовани, одбрен вам је обилазак локације за дан 
19.01.2022. године у 10 часова. Потребно је да 
представник понуђача дође у 10 часова у просторије 
Општинске управе општине Аранђеловац - Одељење 
за инвестције и јавне набавке, ул.Кнеза Михајла 
бр.108, други спрат, 34300 Аранђеловац.

Представник понуђача је потребно да са собом 
понесе овлашћење.

Потврда ће бити уручена представнику понуђача 
након обиласка локације.

Поштовани, 

Питање1.  Молимо Вас да нам у складу са условима 
из тендерске документације , омогућите обилазак 
предметних локација?

Питање2.   Да ли средства финансијског обезбеђења 
поред менице, могу бити и гаранције банке , обзиром 
да гаранције обезбеђују већу финансијску сигурност?

С поштовањем 

1. Одобрен Вам је обилазак локације за дан 
21.01.2022. године у 10 часова. Потребно је да 
представник понуђача дође у 10 часова у просторије 
Општинске управе општине Аранђеловац - Одељење 
за инвестиције и јавне набавке, ул. Кнеза Михаила 
бр.108, други спрат, 34300 Аранђеловац.

Представник понуђача је потребно да са собом 
понесе овлашћење. 

Потврда ће бити уручена представнику понуђача 
након обиласка локације.

2. Банкарска гаранција неће бити прихваћена јер је 
прописана меница као средство обезбеђења.

Поштовани,

Колико термо товарних сандука захтевате у случају 
удаљености асфалтне базе од седишта наручиоца 
између 70 км и 100 км?

У случају удаљености асфалтне базе од седишта 
наручиоца до 70 километара и најдужег времена 
превоза од 90 минута нису потребни термо товарни 
сандуци, док је за удаљеност од 100 километара и 
најдуже време превоза од 120 минута потребно 6 
термо товарних сандука, јер је прописано да понуђач 
има 6 камиона кипера за сваку партију, тако да 
уколико понуђач учествује за обе партије и ако је 
удаљеност од 100 километара и најдуже време 
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превоза од 120 минута потребно је да има 12 термо 
товарних сандука.

Поштовани,

Када можете да нам дате термин за обилазак 
локације?

Одобрен Вам је обилазак локације за дан 24.01.2022. 
године у 10 часова. Потребно је да представник 
понуђача дође у 10 часова у просторије Општинске 
управе општине Аранђеловац - Одељење за 
инвестиције и јавне набавке, ул. Кнеза Михаила 
бр.108, други спрат, 34300 Аранђеловац.

Представник понуђача је потребно да са собом 
понесе овлашћење. 

Потврда ће бити уручена представнику понуђача 
након обиласка локације.

Поштовани,

Да ли прихватете Пописну листу закључно са 
31.12.2020. год собзиром да је тек почетак 
2022.године?

Да, биће прихваћена и пописна листа закључно са 
31.12.2020. године.

Молимо вас да нам омогућите обилазак локације у 
складу са захтевом из тендерске документације.

Одобрен Вам је обилазак локације за дан 21.01.2022. 
године у 9 часова. Потребно је да представник 
понуђача дође у 9 часова у просторије Општинске 
управе општине Аранђеловац - Одељење за 
инвестиције и јавне набавке, ул. Кнеза Михаила 
бр.108, други спрат, 34300 Аранђеловац.

Представник понуђача је потребно да са собом 
понесе овлашћење.

Потврда ће бити уручена представнику понуђача 
након обиласка локације.

Поштовани!  Прописали сте услове у погледу 
техничког и стручног капацитета па у делу тачке 2.4. 
Алати,погонска или техничка опрема одредили да 
привредни субјект - понуђач располаже  (поседује / 

Да, прихватићемо наведену машину за прскање 
битуменске емулзије.
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користи ) и  Дистрибутер за емулзију (самоходно 
специјално возило ) 1 комад.

Питање : да ли ћете прихватити за испуњеност овог 
услова ако доставимо доказ да понуђач располаже- 
поседује или користи Машину за прскање емулзије - 
прскачицу битуменске емулзије за коју поседује 
стручни налаз о испитивању да је иста безбедна за 
рад и руковање ?

Поштовани!

Прописали сте услове у погледу техничког и стручног 
капацитета у делу тачке 2.4. Алати,погонска или 
техничка опрема и одредили да привредни субјект 
располаже(поседује /користи )и Хидрауличну машину 
за издизање шахти - 1 комад.

Питање : Дали ћете  прихватити за испуњеност овог 
услова ако доставимо доказ да понуђач располаже -
поседује -користи Камион са дизалицом ХИАБ АWВ за 
издизање шахти ?

Да, биће прихваћено.

Наручиоц  у делу конкусне документације 2.3. 
Просечни годишњи број запослених; Питање / 
тражени подаци у изјави , захтева одговор на следеће 
:

Просечни годишњи број запослених у привредном 
субјекту за последње три године пре истека рока за 
подношење понуда, односно пријава.

Пошто се тај податак за 2021.год може добити И 
доказати само финансијским извештајем – билансом 
за 2021.год, и да је крај марта прописан као рок за 
израду и предају финансијских извештаја - биланса за 
2021.г., молимо да наручиоц наведе који ће се 
конкретно документ признати као доказ за просечан 
годишњи број запослених у 2021.години?

У критеријумима за квалитативан избор привредног 
субјекта и упуству како се доказује испуњеност тих 
критеријума у тачки 2.3 Просечан годишњи број 
запослених у начину  доказивања испуњености 
критеријума је прописано да се овај критеријум 
доказује достављањем ППП ПД обрасца за месец 
новембар 2021. године.

Постовани, Није неопходно да закуподавац (уколико закуподавац 
није подизвођач нити учествује у заједничкој понуди) 
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да ли механизација која се узима у закуп као И 
асфалтна база мозе да се доказе уговором о закупу И 
пописном листом Закуподавца или је неопходно да 
Закуподавац направи изјаву на порталу у својству 
субјекта ције капацитете користимо?

прави изјаву о испуњености критеријума за 
квалитативан избор привредног субјекта.

За асфалатну базу треба испунити услове прописане у 
критеријуму за квалитативни избор привредног 
субјекта.

Поштовани молимо да нам одговорите на следеће 
питање:

 У Обрасцу структуре понуђене цене партија 1 и 
Обрасцу структуре понуђене цене партија 2,  позиција 
бр. 4 гласи: Израда асфалтног слоја од асфалт-бетона 
АБ 11, д=5цм.

 Да ли је асфалтна маса од кречњачког или 
еруптивног камена за позицију хабајућег слоја од 
асфалта?

 

 

Из ознаке се види да је у питању асфалтна маса од 
кречњачког камена.

Молимо Вас да нас, у складу са инструкцијама из 
Упутства понуђачима како да сачине понуду, 
обавестите о термину у коме наши представници 
могу доћи да обиђу предметне локације.

Одобрен Вам је обилазак локације за дан 31.01.2022. 
године у 10 часова. Потребно је да представник 
понуђача дође у 10 часова у просторије Општинске 
управе општине Аранђеловац - Одељење за 
инвестиције и јавне набавке, ул. Кнеза Михаила 
бр.108, други спрат, 34300 Аранђеловац.

Представник понуђача је потребно да са собом 
понесе овлашћење.

Потврда ће бити уручена представнику понуђача 
након обиласка локације.


