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СОКОБАЊА
ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну
набавку у отвореном поступку – Радови на отклањању штете на путевима и улицама настале
услед елементарних непогода, ЈН бр. 28/18.
Дана 29.09.2018. године, примили смо захтев за додатне информације/појашњења у вези јавне
набавке у отвореном поступку – Радови на отклањању штете на путевима и улицама настале
услед елементарних непогода, ЈН бр. 28/18 у оквиру кога су постављена следећа питања:
„ 1. Nbavka, transport i ugradnja kamene drobine iz lokalnog pozajmišta d= 0-31,5 mm.......
Pitanje : Da li se radi o samonikloj kamenoj drobini na određenim lokacijama u okolini Sokobanje i gde, ili se
radi o kamenoj drobini koja je proizvedena u majdanu (kamenolomu) i prosejana kako bi se dobila
granulacija 0-31,5mm
2. Izrada cevastih propusta ......
Ptanja: a) Da li su cevi ne armirane ili armirano betonske
b) Da li su ulazne betonske šahte kvadratnog ili pravougaonog preseka i treba da se šaluju na licu mesta i
koje su dimenzije ili može da se ulazne šahte montiraju od gotovih armirano betonskih cevi fi 800 mm
3. Izrada betonske rigole za odvod vode preko puta iz bujičnog potoka .......
Ptanje: Da li se armatura postavlja samo u donjoj zoni ili i u gornjoj zoni.
4. Valjanje kamene drobine Vibro valjkom (meštani su sami nasipavali ovaj putni pravac
Naša konstantacija i pitanje: Obilaskom terena uočili smo da je putni pravac rađen znatno ranije i da na
putu postoji kolotrag (ulegnuća gde su se kretala vozila) tako da bi valjanje bilo uzaludno.
Da bi se sredio putni pravac (valjao vibro valjkom) trebalo bi pre valjanja izvršiti planiranje površine ili nasuti
novu količinu kamene drobine i isplanirati je i uvaljati.
5. Izrada potpornog zida u selu Milušinac......
Pitanje Da li ima saglasnost vlasnika parcele, a ako nema ko treba da je traži investitor ili izvođač
6. Gradilišna tabla.....
Pitanje: Da li se pravi s obzirom da se radovi izvode u 13 sela i istovremeno na više različitih lokacija

“

Комисија за јавну набавку је дана 01.10.2018. године, размотрила постављена питања и на
основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама доставља додатне информације
/појашњења, на постављена питања:
1. Камена дробина може да се користи из локалног позајмишта у околини Сокобање која је доброг
квалитета (мали садржај земље-до 10%) и није стриктно прецизирано да величина зрна буде 0-31,5 мм
(неко зрно може да буде и већег преника), јер ће се у току рада већа зрна избацити ван трасе, а нека ће
се у току ваљања поломити на мање комаде. Извођач радова има могућност да у околини пронађе
квалитетно позајмиште, али мора то да договори са власницима истог да може да користи њихов

материјал уз одређену надокнаду.
Може се користити и дробљени материјал који је просејан до одређене гранулације. Тај материјал
поседују неколико предузећа која имају своју позајмишта у том делу.
2. а) Цевасти пропусти Ф 400 мм могу да буду неармирани, сви пропусти који су већег пречника треба
да буду армирани.
б) Бетонске шахте могу да буду и квадратног и правоугаоног облика (облик зависи од места где се
постављају и ширине путног земљишта које диктира ширину шахте-не улазити у приватно земљиште).
Готови армирано бетонски елементи ф 800 или већи могу да се користе, али је у том случају потребно
да се уради кинета од бетона и да се обострани улаз воде (из јарка) уради тако (пажљиво исече цеве са
обе стране да неби дошло до њеног лома. Ова цев треба обавезно да буде армирана.
3. Ово је једна ригола у селу Милушинац и арматура иде само у доњој зони.
4. Мештани села Врбовац су сами насипали пут, али он није био уваљан и услед свакодневног
коришћења пута дошло је до његовог оштећења (појава колотрага), прдмером није био предвиђено
равнање и планирање јер када је овај пут обилажен оштећења нису била толика. Услед ваљња ће се
већина колотрага и улегнића попчунити, а она која остану ће се накнадно испланирати и поравнати.
Инвеститор и Надзорни орган ће на лицу места констатовати затечено стање и Извођачу радова уписати
у дневник додатне радове.
5. Власник прцеле где се ради потпорни зид је обећао да ће дати сагласност за израду потпорног зида у
делу његове парцеле. Инвеститор ће пре почетка радова затражити од власника парцеле да да писмену
сагласност за извођење радова.

6. Градилишна табла је потребна и довољна је једна у неком од села где се изводе радови у
највећем обиму. (Инвеститор ће одредити у ком).
Ова информација, сходно члану 63.став 3. Закона о јавним набавкама, биће објављена на
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.
Комисијa за јавну набавку с.р.

