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ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ И ППЈАШОЕОА  

СА ИЗМЕНАМА КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНПМ 63.ЗЈН-а 

 

У складу са  чланпм 63. став 2. Закпна п јавним набавкама дпстављамп пдгпвпр на 

ппстављена питаое у циљу ппјашоеоа кпнкурсне дпкументације бр.VIII-02-404-85/2019. 

Питаое: 

Детаљнпм анализпм вашег предмера радпва упчили смп ппзиције радпва кпје се пднпсе 

на машинскп сечеое шибља И растиоа, кресаое грана дрвећа кап и сечеое стабала 

дрвећа. 

На страни 21 кпн.дпк. у наппмени навпдите: 

“Ппнудађач је дужан да пбезбеди технички и кадрпвски капацитет за извршеое свих 

радпва наведених у делу VIII-техничка спецификација са пбрасцем структуре цене за све 

време реализације јавне набавке.Ппнуђач не мпже вршити измене лица кпја су наведена 

у пбрасцу бр.12 “Изјава п кључнпм техничкпм пспбљу” без претхпдне сагласнпсти 

наручипца” Имајући гпре наведенп у виду наше питаое гласи: 

Кпја механизација И кпји кадрпвски капацитет су предвиђени за извпђеое машинскпг 

сечеоа шибља И растиоа, кресаоа грана дрвећа И сечеоа стабала дрвећа ? 

Кап неппхпдан технички капацитет навпдите 

-грејдер минималне дужине рапника 3м...1кпм. 

-булдпзер...1 кпм. 

-рпвпкппач или багер... 1кпм. 

-утпваривеач или кпмбинирка.... 1 кпм 

-ваљак (1 са челитним наплацима тежине минимум 7 тпна И један са пнеуматицима 

тежине минимум 7 тпна )..2кпм 

-камипни кипери минималне нпсивпсти 13 тпна ...6кпм. 

Такпђе за кадрпвски капацитет захтевате 1(једнпг) диплпмиранпг грађевинскпг 

инжиоера, минимум 5 рукпвапца грађевинскпм механизацијпм И минимум 5 впзача. 



Имајући у виду, пре свега, Вашу наппмену И услпв на страни брпј 21 кпнкурсне 

дпкументације (гпре цитиранп), мишљеоа смп да би мпрали да преиспитате услпвљен 

технички И кадрпвски капацитет кпји сте задали у предметнпј дпкументацији И извршите 

измену исте. Слпжићете се да кресаое грана кап И сечу стабала дрвећа не мпже да 

изведе ниједна машина кпју сте у техничкпм капацитету дефинисали, а такпђе ни сечу 

стабала не мпгу пбављати рукпвапци грађевинскпм механизацијпм нити впзачи, већ за тп 

стручнп псппспбљена лица. 

Пдгпвпр: 

Ппштпвани,сматрамп ваше питаое пправданим и схпднп тпме наручилац усваја сугестију 
и врши измену кпнкурсне дпкументације у делу кпји се пднпси на технички и кадрпвски 
капацитет за ту врсту радпва.  

Измена кпнкурсне дпкумнтације ће благпвременп у закпнскпм рпку бити пбјављена на 
интернет страници Наручипца и Ппрталу јавних набавки. 

 


