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Питање:
1. У конкурсној документацији на страни 16/50 доказ за финансијски капацитет
тражите бонитет за 2012-2014. С обзиром да 2014 није урађена, можели се
доставити биланс стања и успеха за све три године или бонитет за 2011-2013 и
биланс стања и успеха за 2014.
2. У спецификацији радова наведен је мајдански песак. Пошто тржиште за ову
врсту песка не постоји, а такође не постоје ни лабораторијска испитивања за
квалитет истог, да ли ви као инвеститор имате у виду одређено позајмиште са
задовољавајућим квалитетом песка за уградњу.

Одговор:
1. С обзиром да 2014. година није урађена, финансијски капацитет се доказује тако
што се за 2011-2013. доставља бонитет, док се за 2014. годину достављају
биланс стања и успеха.
2. Мајдански песак подразумева песак добијен из ископа са позајмишта а ради
израде тампона доњег слоја коловозне конструкције који испуњава захтеване
карактеристике.
Рад на изради тампона од песка обухвата набавку песка са довозом (инвеститор
нема и не одређује позајмиште, али захтева одређени квалитет песка), насипање,
разастирање, квашење и набијање песка у тампону према димензијама
одређеним у пројекту.
Израда тампона изводи се према пројектованим попречним профилима, котама и
нагибима из пројекта уз дозвољено одступање до 1cm. Тампон изводити у
хоризонталним слојевима дебљине око 25cm. Уколико извођач има на
располагању вибрационо средство дебљина слоја може бити и већа што се
доказује опитном деоницом. Контролу збијености проводити кружном плочом
пречника d=3cm, при чему се захтева минимална вредност модула стишљивости

Me=25MN/m2 или 100% по стандардном Прокторовом опиту, а у свему према
SRPS – U.E8.010.
Пре употребе материјал се мора лабораторијски испитати у погледу подобности
за употребу. Материјал не сме да садржи органске материје, грудве, прекомерну
количину муљевитих састојака, нити друге штетне материје.
„Мајдански песак“ – песак који ћете Ви обезбедити мора да испуњава следеће
услове:
 Вредност индекс носивости CBR мора бити већи од 11%,
 Еквивалент песковитог тла 70%,
 Проценат честица мањих од 0,02mm сме да износи највише 6% за доњу, а
10-12% за горњу границу,
Обрачун се врши по m3 готовог насипа од песка у збијеном стању мереног и
срачунатог према котама и нагибима према пројекту.
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