
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО  

Број: 404-01-4/19-VII 

Дана: 13.02.2019. године 

Трг Јована Сарића 1. 

К р а љ е в о 
 

П И Т А Њ Е   П О Н У Ђ А Ч А 

         Потенцијални понуђач као заинтересовано лице је дана 11.02.2019. године у 12,00 часова 

електронском поштом поставио питање са захтевом за појашњење Конкурсне документације 

покренутог отвореног поступка јавне набавке ЈН број 404-01/19-VII набавка радова на 

реконструкцији и доградњи објекта Здравствене амбуланте Рибница у Краљеву, у оквиру 

реализације Државног програма обнове јавних објеката у јавној савојини у секторима образовања, 

здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства поплава у мају и јуну 

2017. године, за потребе Града Краљева као наручиоца, објављене на Порталу ЈН дана 29.01.2019. 

године и измењене Изменама и допунама објављеним на Порталу ЈН дана 07.02.2019. године, са 

продуженим роком за подношење понуда за 6 дана закључно до 14.02.2019. године. 

         Потенцијални понуђач пита да ли ја у Конкурсној документацији дошло до случајне грешке 

у предмеру и Обрасцу о произбођачима материјала и опреме јер се тражи камена вуна КРТ-тврде 

плоче дебљине 8цм, густине 150 кг/м3 која је намењена за равне кровове и израђује искључиво по 

налогу купца, уместо камене вуне у виду тврдих плоча дебљине 8цм густине 120 кг/м3 намењену 

за вентилирајуће фасаде.   
 

О Д Г О В О Р    Н А Р У Ч И О Ц А 
       

Комисија за јавну набавку Наручиоца је сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама, 

разматрала постављено питање потенцијалног понуђача - заинтересованог лица за додатним 

појашњењем Конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке ЈН број 404-01/19-VII 

набавка радова на реконструкцији и доградњи објекта Здравствене амбуланте Рибница у 

Краљеву, за потребе Града Краљева као наручиоца, објављене на Порталу ЈН дана 29.01.2019. 

године са изменама и допунама дана 07.02.2019. године.  

Комисија за јавну набавку обавештава заинтересована лица да је код избора камене вуне за 

израду фасаде објекта и одређивања њене тврдоће у Предмеру радова и Обрасцу о произбођачима  

материјала и опреме дошло до техничке грешке у куцању приликом израде пројектне 

документације код позиција број 6. 7. и 8. А-Реконструкција – Ж. Изолатерски радови и Б-

Доградња – Ж. Изолатерски радови, тако што је погрешно наведена густина камене вуне за 

фасаду објекта од 150 кг/м3, уместо потребне камене вуне КРТ-тврде плоче дебљине 8цм, 

густине 120 кг/м3, тако да на овим позицијама треба да стоји „Набавка материјала, транспорт 

и израда термоизолације односно облагање фасадних зидова од КРТ – тврдих плоча камене вуне 

густине 120 кг/м3...“. Понуђачи дакле могу да достављају техничке листове и узимају у обзир 

приликом припремања понуде и тврде плоче камене вуне за облагање фасадних зидова дебљине 

8цм, густине 120 кг/м3.  

Такође Наручилац обавештава потенцијалне понуђаче да нема сметњи и за уградњу камене 

вуне исте дебљине 8цм, али првобитно дате густине од 150 кг/м3 уколико таква понуда понуђача 

буде изабрана као најповољнија. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


