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 Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈН бр 66/19 Изградња дела 

водоводне мреже у Јабучју 

ПИТАЊA: 

 

1. Поштовани, 

 
Обраћамо Вам се у својству потенцијалног понуђача у поступку ЈН бр. 66/19 са захтевом за 

додатним информацијама. 

 

На стр. 32 у оквиру тендерске спецификације, позиције бр. 2.2, 2.3 и 2.4 које се односе  на 

ископ, у збиру дају укупну количину од 16.341 m³. Док се на стр. 33 и 34 у позицији 2.6 –  

загртање песком појављује количина од 5.718 m³, у позицији 2.7 – загртање шљунком 

13.437 m³, а у позицији 2.8 – загртање материјалом из ископа 3.203 m³,  што  чини  укупну  

количину затрпавања од 22.358 m³, а што је  знатно  више од  ископа. Такође,  на  стр. 34  

дефинисан је и одвоз материјала на депонију (поз. 2.9) у количини  од  4.795 m³,  те  позиције  

одвоза и затпавања скупа  чине 27.153 m³, при чему  одвоз  није  усаглашен  са количинама 

песка и шљунка. 

Напомињемо да би такође требало проверити и кубатуру бетона за зидове шахтова, поз. 4.3 на 

стр. 37. 

 
Молимо Вас да поменуте количине усагласите са стварним потребама на терену и пројектом, 

јер се очито ради о преувеличавању количина за одређене позиције радова. 

 

2. Поштовани, 
 
Обраћамо Вам се у својству потенцијалног понуђача у поступку ЈН бр. 66/19 са захтевом 
за додатним информацијама. 
 
На стр. 32 у оквиру тендерске спецификације, позиција бр. 2.5 које се односи на  фино 
планирање рова, дата је  у  количини  од  2.867,63  m².  Узевши  у  обзир  дужину  трасе  од  
11.034,44 m' и ширину рова од 1 m', количина у позицији бр. 2.5 би требало да буде мин. 
Цца 11.000 m². Молимо за проверу и објашњење. 
 
На стр. 41 у оквиру тендерске спецификације, дата је позиција бр.  5.67  –  набавка  и  
уградња антивандал сензора на SC и резервоару Јабучје са повезивањем преко сцаде на 
постојећим поклопцима. Молимо Вас за ближе објашњење ове позиције, односно, 
достављање техничког решења за антивандал сензор. 
 
На     стр.  42  у  оквиру    тендерске     спецификације,  поз.  6.6   се    односи на 
повезивање новопројектоване мреже на постојећу. Молимо Вас за доставу цртежа овог 
повезивања. 
 



 
3. Поштовани, 

Као потенцијални понуђач за јавну набавку 66/19 - Изградња дела водоводне мреже у 

Јабучју имамо питање у вези са техничком спецификацијом: 

У обрасцу техничке спецификације у позицији 5.66 тражи се уградња антивандал 

сензора са опремом за обавештење преко сцаде. 

Молим Вас да нам појасните да ли је за овај сензор са опремом потребно да понуђач 

мора да буде овлашћен од стране произвођача сензора и опреме за испоруку, уградњу и 

одржавање?  

 

ОДГОВОРИ: 

 

Поштовани, 

 

1. Наручилац ће извршити прву измену конкурсне документације за јавну набавку 

отвореног поступка бр 66/19 Изградња дела водоводне мреже у Јабучју. 

 

2. Наручилац ће извршити прву измену конкурсне документације за јавну набавку 

отвореног поступка бр 66/19 Изградња дела водоводне мреже у Јабучју. 

Антивандал сензори: Упозоравајући сензори који дају сигнал да неко отвара шахт 

поклопце (повезано на систем SCADA). 

Детаљи прикључења се односе на Чвор 0 из пројекта. 

 

3. За сензоре потребно је да Извођач има атестну документацију и гаранцију уградње 

према одабраном производу стручног лица-подизвођача. 

С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку отвореног поступка бр 66/19 Изградња дела водоводне мреже у 

Јабучју 

 

Датум: 19.09.2019. године 

 

 


