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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем Председника општине Ириг
број 01-404-16/2019 од 08.04.2019.године- „Извођење радова на изградњи и уређењу „Стазе
здравља“ у Врднику“, сачинила је

ПОЈАШЊЕЊЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ И УРЕЂЕЊУ „СТАЗЕ
ЗДРАВЉА“ У ВРДНИКУ
БР.ЈН 01-404-16/2019
Дана 28.05.2019.године примили смо мејлом допис којим се траже додатне информације/
појашњење у вези Конкурсне документације -„Извођење радова на изградњи и уређењу „Стазе
здравља“ у Врднику“,у оквиру којих су постављена следећа питања:
Питање број 1.
“У делу конкурсне документације „IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЉЕНОСТ ТИХ УСЛОВА“ у
делу ДОДАТНИ УСЛОВИ, ставка 3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ на страни 46/99 је наведено да се
као доказ да понућач располаже асфалтном базом прилаже:
- Употребна дозвола и Извод из листа непокретности (или извод из земљишњих књига) где се
јасно види да је асфалтна база легално уцртана
- Растојање се мери од асфалтне базе до КО Ириг. Као меродавно за одређивање удаљености
користиће се freeonline daljinar, који се налази на web адреси http:/www.registracijavozila.rs/daljinar-udaljenost-između-gradova
- Пописна листа основних средстава на којој се види производни капацитет
- Изјаву понуђача и власника асфалтне базе дату под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, потписану од стране одговорног лица и оверену печатом, да је асфалтна база
технички исправна и у функцији

- Изјаву понуђача дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потписану од стране
одговорног лица и оверену печатом којом се доказује тражена удаљеност базе. Уз ову изјаву
приложити и одштампану и обележену трасу пута са уписаним растојањем измереним помоћу веб
сајтаwww.maps.google.com
- Уколико је асфалтна база у закупу потребно је уз све горе наведене доказе за асфалтну базу
доставити и уговор о закупу предметне асфалтне базе
Да ли ће као доказ да понуђач располаже асфалтном базом бити прихваћена Употребна дозвола,
Пописна листа основних средстава на којој се види производни капацитет, Изјава понуђача и
власника асфалтне базе дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потписана од
стране одговорног лица и оверена печатом, да је асфалтна база технички исправна и у функцији,
Изјава понуђача дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потписана од стране
одговорног лица и оверена печатом којом се доказује тражена удаљеност базе са приложеном
одштампаном и обележеном трасом пута са уписаним растојањем измереним помоћу веб
сајта www.maps.google.com, обзиром да се на основу члана 147 Закона о планирању и изградњи за
асфалтну базу издаје привремена грађевинска дозвола и да се не може као привремени објекат
уписати у лист непокретности?
Закон о планирању и изградњи "Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014,
145/2014,83/2018 и 31/2019)
Члан 147.
Привремена грађевинска дозвола се издаје за изградњу: асфалтне базе, привремене наплатне
станице са пратећим објектима, сепарације агрегата, фабрике бетона, самостојећих, анкерисаних
метеоролошких анемометарских стубова, као и стубова за друге намене, привремене
саобраћајнице и прикључци, градилишни камп, прикључци на комуналну мрежу за потребе
грађења или експлоатације објеката, као и за извођење истражних радова на локацији, у циљу
утврђивања услова за израду пројекта за извођење и за измештање постојећих инсталација као и
огледног стана унутар стамбеног комплекса у изградњи..“

Одговор Наручиоца на питање број 1.
У конкурсној документацији прецизно је наведено коју документацију понуђач треба да достави,
како би његова понуда била прихватљива.
Комисија неће прихватити ни један други доказ, осим оних који су наведени у конкурсној
документацији.
Наручилац остаје при свим наводима из Конкурсне документације, и исту неће мењати.
Ова појашњења представљају саставни део конкурсне документације.
Појашњење Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу управе за јавну
набавку, на интернет страници Општине Ириг (www.irig.rs) .
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

