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          У складу са чланом 63.став 2.Закона о јавним набавкама (Службени гласник
РС“  бр.124/2012,  14/2015  и 68/2015), Комисија  образована  за  спровођење
поступка  јавне  набавке  у  отвореном  поступку,  даје  додатне  информације  и
појашњења у  вези припремања понуде за  јавну набавку у отвореном поступку
бр.1.2.44 – Геолошко истраживање за регионалну депонију.

     У  Јавно  предузеће  за  уређивање  грађевинског  земљишта  “Краљево”
достављена су питања заинтересованог понуђача,заведена под бројем 760/19 од
07.03.2019.године, за  јавну  набавку  услуге  у  отвореном  поступку  -  Геолошко
истраживање за регионалну депонију, ј.н.бр.1.2.44
              
              
        Питање  – Партија 2 Прелиминарне геолошке анализе
У оквиру достављеног Пројектног задатка за Партију 2 спомињу се два локалитета
Витановац
и Змајевац. Интересује нас да ли су геофизичка испитивања предвиђена да се
раде у обиму 55 тачака геоелектричног сондриања по локалитету или укупно на
оба локалитета?

       Одговор :  По локалитету 55 тачака геоелектричног сондриања, односно 110
тачака укупно.

        Питање – Партија 2 Прелиминарне геолошке анализе
Да ли је дозвљено да се у бушотинама широког пречника (предложеног 350-400
мм) узорковање тла врши спиралом?

         Одговор:  Јесте.

          Питање – Партија 2 Прелиминарне геолошке анализе
Уколико је дозвољено радити са спиралом, да ли пречник спирале може бити 200-
250  мм  (с  обзиром  да  је  5,5,  кг  осушеног  материјала  довољно  да  се  уради
лабораторијски  опит  одређивања  Калифорнијског  индекса  носивости,  што  ће
сигурно бити обезбеђено и мањим предложеним пречником бушења)?

        Одговор: Пречник спирале може бити 200-250 мм.

Тел.  036/312-019

        036/333-370

Мат. бр.  17001841

ПИБ        
101258220



         Питање – Партија 2 Прелиминарне геолошке анализе и Партија 3 Допунска
геолошка истраживања
Уколико Понуђач нема своју лабораторију за физичко-механичка испитивања тла,
да ли је довољно доставити Уговор о пословно техничкој сардањи са предметном
лабораторијом или је неопходно да лабораторија буде члан заједничке понуде?

      Одговор:   Довољно доставити Уговор о пословно техничкој  сардањи са
предметном лабораторијом.

 С поштовањем 

                                                                                                КОМИСИЈА


