Број: 1.3.5. /2016
Дана: 27.06. 2016. год.
Бачка Топола
На основу члана 63 став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“
број 124/2012 , 14/2015 и 68/2015), а у вези јавне набавке радова у отвореном поступку ЈНОП бр:
1.3.5/2016, рушење објекта спортско-рекреативног објекта “Венус“ у Бачкој Тополи, Наручилац,
поводом питања упућених ради појашњења конкурсне документације даје следеће
ОДГОВОРЕ
НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА РАДИ ПОЈАШЊЕЊА
ДЕЛОВА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈНОП – РАДОВИ –
РУШЕЊЕ СПОРТСКО –РЕКРЕАТИВНОГ ОБЈЕКТА „ВЕНУС“ У БАЧКОЈ ТОПОЛИ
БРОЈ : ЈНОП 1.3.5. /2016
На страни 3/33 Конкурсне документације захтева се од понуђача (Извођача) да „обрати посебну
пажњу на заштиту суседне парцеле са севера где је висинска разлика између пода подрума објекта за
рушење и коте терена суседне парцеле приближно 3 метра“ па Вас молико да појасните следеће :
ПИТАЊЕ 1:
На који начин је планирана заштита суседне парцеле, посебно знајући да је
висинска разлика велика, од пода 3м, а од дна темељне конструкције и више, да ли је пројектом
рушења обухваћена заштита суседне парцеле?
ОДГОВОР 1 :
Под заштитом суседнe парцеле мислило се на поштовање свих позитивних прописа и
прилагођавање условима на терену ради безбедног одвијања радова на рушењу објекта, на начин да
радови не угрожавају безбедност суседних објеката. Посебни радови за потребе заштите суседних
објеката нису предвиђени.
ПИТАЊЕ 2:
Како да као потенцијални понуђач искажемо вредност радова на заштити суседне
парцеле обзиром да у предмеру радова из конкурсне документације та позиција не постоји ?
ОДГОВОР 2 :

Посебни радови за потребе заштите суседних објеката нису предвиђени.

У Вашој Конкурсној документацији на страни 4/33 и 5/33 захтевате да се мобилним
дробиличним постројењем изврши дробљење зидова од опеке и АБ конструкције са издвајањем
арматуре, па Вас молимо да нам појасните следеће:
ПИТАЊЕ 3:
На којој се локацији врши дробљење, да ли на самој локацији рушења или некој
другој, где би било неопходно транспортовати срушени материјал, па тек онда извршити
дробљење ?

ОДГОВОР 3: Дробљење ће се вршити на локацији која се налази до 3 km од места рушења. Срушени
материјал је потребно транспортовати са локације рушења на место дробљења, па тек онда извршити
дробљење.
У Вашој Конкурсној документацији у делу Предмер радова (техничка спецификација), за
позиције под редним бројем 1,2, 2.1 и 9 захтева се демонтажа елемената, опреме и инвентара,
палетирање, везивање, утовар, безбедан транспорт и истовар елемената који су погодни за даљу
употребу. Молимо Вас да нам појасните следеће :
ПИТАЊЕ 4:
Да ли Наручиоц изричито захтева демонтажу, палетирање, везивање, утовар,
транспорт и истовар елемената на локацији удаљеној до 3 км, знајући да је то драстично
(вишеструко) повећава цену радова и знајући из искуства да је већину елемената немогуће
демонтирати без оштећења. Да ли ће Наручиоц дозволити рушење комплетног објекта
машинским путем са сортирањем материјала на челик, алуминијум, дрво, материјал за
дробљење који се после може продати као секундарна сировина ?
ОДГОВОР 4:
Наручилац је Конкурсном документацијом предвидео демонтажу, палетирање,
везивање, утовар, транспорт и истовар елемената на локацији удаљеној до 3 км, те је потребно
придржавати се описаном предмеру радова. Наручилац је свестан да ће приликом демонтаже
одређени елементи претрпети оштећења.

Наручилац
ЈП за грађевинско земљиште

