На основу чл. 54. став 13. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку услуга геомеханичког испитивања
терена за санацију потпорних зидова на градском подручју града Ниша, у поступку јавне набавке
мале вредности (одлука о покретању поступка бр. 03-3791 од 22.05.2015. године), ЈН бр. 1.2.22,
одговара на захтеве и питања заинтересованих лица у циљу појашњења конкурсне документације:
Питање број 1 oд 26.05.2015.године:
„У конкурсној документацији, у оквиру III Упутства понуђачима како да сачине понуду
(стана 5/32), као и код Услова за учешће у поступку јавне набавке из чл.75 и 76. Закона (страна
14/32) и Упутства како се доказује испуњеност услова (стр.15/32) наводи се да Понуђач трба да
достави за дипломираног грађевинског инжењера копију личне лиценце 491, а за дипломираног
инжењера геологије копију личне лиценце 316. Такође, не тражи се дипломирани инжењер са
лиценцом 391, иако по важећем Закону о рударству и геолошким истаживањима потпирник
геотехничкг елабората може бити искључиво лице са лиценцом 391
Како је очиглено у питању грешка јер треба да стоји обрнуто - за грађевинског инжењера
лиценца 316 а за инжењера геологије лиценца 491, предлажемо да у том смислу измените
Конкурсну документацију.
Такође предлажемо да предвидите обавезу учешћа дипломираног инжењера геологије са
лиценце 391, те да у том слислу измените Конкурсну документацију?“
Одговор на питање број 1 од 26.05.2015.године:
У вези лиценци 491 и 316, те звања (занимања) њихови носилаца, наручилац је дана
29.05.2015.године изменио конкурсну документацију за предметну јавну набавку, и дана
29.05.2015.године измене поставио на Портал јавних набавки.
Истовремено, наручилац је продужио рок за подношења понуда у предметном поступку
јавне набавке, сходно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкма, тако да је сада рок за
подношење понуда 02.06.2015.године, до 10:30 часова.
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда наручилац је објавио дана 29-052015.године на Порталу јавних набавки.
У вези лиценце 391, наручилац остаје при ставу да је лиценца 316 ИКС у предметном
поступку адекватна, из разлога што се на подручју где ће се пружати (извршавати) предметне
услуге, већ постоји грађевинска конструкција - потпорни зид који се срушио. Имаоци лиценце 391
ИКС могу радити, између осталог, анализе стабилности и предлог санационих решења, али на
подручјима где не постоје грађевинских конструкција.
Питање број 2 oд 26.05.2015.године:
„У конкурсној документацији Пројектним задатком (стр.27/32 и 28/32) се предвиђа
извођење континуалне динамичке пенетрације
ДА ли је мгоуће уместо динамичке континуалне пенртрације изводити опите статичке
пенетрације (ЦПТ опт), који даје много боље и поузданије податке, а дубина опита се врши до
искоришћења силе пенетрометра (и преко 25 м), а свакако постоји и котрелација резлтата између
ова 2 опита?“
Одговор на питање број 2 од 26.05.2015.године:
Због конфигурације терена није могуће обезбедити безбедан приступ возила и опреме
клизишту, из Улице Васе Смајевића на катастарским парцелама 8335 и 8338. Пројектним задатком
је било дато да ће на КП 8344, бити омогућен приступни пут од стране наручиоца.
Због велике висинске разлике терена и нестабилности истог одустало се од израде приступног
пута, и из тих разлога је одлучено да се испитивање терена изврши континуиалном динамичном
пенетрацијом (средњим динамичким пенетрометром).

