
ЈКП “Чистоћа и зеленило“  

Број: 05-29/20-24/6 

Датум: 04.09.2020.године 

Зрењанин 

 

Одговор на питање у вези јавне набавке услуге санације комуналног отпада на 

градској депонији ангажовањем грађевинске механизације за одржавање депоније и 

инфраструктуре на депонији број 05-29/20-20-24 

 

Заинтересовани понуђач је поставио следеће питање/сугестију: 

 

Сходно члану 63. став 2. ЗЈН,  у прописаном року  више од пет дана пре истека рока 

за  подношење понуда, тражимо од вас додатно појашњење у вези горе поменуте јавне 

набавке.  

Наиме  расписали сте следеће:   

1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:   

2) Технички капацитет:   

Понуђач мора да располаже са минималном техничком опремљеношћу, што подразумева:  

-асфалтна база  

5) Изјава о поседовању асфалтне базе    
Понуђач мора имати асфалтну базу највише удаљену путем 30 км од депоније  

У додатним условима на страни 7/34  конкурсне документације у делу Технички 

капацитет, наведено је да се тражи да понуђач располаже неопходним техничким 

капацитетом, односно да поседује Стационарно постројење за производњу асфалтне масе 

– ( удаљености  од 30км од  депоније  )  - Асфалтна база   

Питање: Да ли Наручилац прихвата већу удаљеност асфалтне базе уз обезбеђење камиона 

са термо товарним сандуком од стране Понуђача, с обзиром на то да према Техничким 

условима за грађење путева у Републици Србији издатим од стране ЈП Путеви Србија, 

тачка 2.4.3.3.2.2 дефинише максималну удаљеност асфалтне базе и где је јасно 

разграничено да је максимална удаљеност врућих битуменизираних мешавина по правилу 

ограничена од  100 км и најдуже до 2 часа, под условом да се за превоз користи возило са 

термо товарним сандуком? Овиме извођач радова може постићи квалитет у свему у складу 

са важећим техничким прописима за уградњу асфалтних мешавина.  

Понуђач би овиме гарантовао квалитет асфалта. Предмет јавне набавке према овоме не би 

био угрожен, а Наручилац би омогућио што је могуће већу конкуренцију, јер на основу 

члана 10.  Закона о јавним набавкама- Начела обезбеђивања конкуренције, Наручилац не 

може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да 



учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, 

нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.  

Растојање асфалтне базе до места уградње је дефинисано Техничким условима за грађене 

путева у РС, односно, превоз врућих битуменизираних мешавина је ограничен на највећу 

удаљеност од 100 км – при чему извођач радова, као основни предуслов за квалитетно 

извођење радова, мора обезбедити температуру асфалтне мешавине на месту уградње у 

складу са стандардима и техничким прописима. Дакле извођач радова може постићи 

квалитет у свему у складу са важећим техничким прописима за уградњу асфалтних 

мешавина (што након изведених радова доказује и атестима) ако је удаљеност асфалтне 

базе до места уградње вишеструко већа од захтеваних 30 км. Молимо Вас да уважите 

наведено да би изменом овог услова о удаљености асфалтне базе омогућили учествовање 

већем броју понуђача у предметној јавној набавци и тиме испоштујете начело обезбеђења 

конкуренције сходно члану 10. став 1 ЗЈН, односно да избегнете дискриминацију понуђача 

са једне стране и фаворизовање појединих понуђача.  

Одговор:  

Наручилац ће урадити измену конкурсне документације за јавну набавку услуге санације 

комуналног отпада ангажовањем грађевинске механизације за одржавање депоније и 

инфраструктуре на депонији. 

                                                                                            

                                                                 Комисија за јавну набавку 

број 05-29/20-24 

 

 

 


