РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО
Број: 404-01-1/19-VII
Дана: 07.02.2019. године
Трг Јована Сарића 1.
Краљево

ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА
Потенцијални понуђачи као заинтересована лица су дана 01.02.2019. године, 02.02.2019.
године и 04.02.2019. године електронском поштом поставили питања 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, објављеног на
Порталу ЈН дана 29.01.2019. године, са роком за подношење понуда до 08.02.2019. године, везано
за дату техничку спецификацију радова и услове извођења.
Потенцијални понуђачи су поставили следећа питања:
Питање број 1: Да ли је грешка у траженој количини у Обрасцу структуре цена код
позиције 50.1.-Уземљење и громобранска инсталација, где је наведено 7 комплета за штапну
хватаљку са раним стартовањем, јер није логично да се на једном објекту уграђује 7 штапних
хватаљки, те пита да ли је у питању техничка грешка у количини или се тражи та количина?
Питање број 2: У Обрасцу структуре цена код позиције 59.21.-Испорука и монтажа
челичне цеви за израду цевне мреже јединица мера и количина су стављени у колони код
поднаслова, а нису стављени код цеви Ø 48,3x2,6 mm, те траже да се техничка грешка исправи.
Питање број 3: Шта се попуњава у Обрасцу структуре цена у Збирној рекапитулацији јер не
постоје поднаслови радова подељени по врстама радова са рекапитулацијом за ту врсту радова, а
у Збирној рекапитулацији се тражи да се упише укупна цена по врстама радова? Потенцијални
понуђач моли да се измени Конкурсна документација у том делу и предмер радова подели по
врстама радова и да за сваку врсту радова стоји рекапитулација. Такође указује да се у тој Збирној
рекапитулацији два пута појављује поднаслов Остали радови, те пита да ли је то грешка?
Питање број 4: Како се попуњава Образац Потврде о реализацији раније закључених
уговора, дат у Конкурсној документацији на 161. страни, односно шта се уписује на месту назива
наручиоца у горњем левом углу документа-Потврде?
Питање број 5: Колики је рок за извођење радова на реконструкцији и доградњи објекта
Здравствене амбуланте Рибница, имајући у виду да је у Поглављу III. на страни 6. Конкурсне
документације, у тачки 4.-Рок за извођење радова наведено да рок не може бити дужи од 150.
календарских дана од увођења у посао, а у Поглављу X Конкурсне документације Модел уговора
на 155. страни у члану 5. је уписан рок од 180 календарских дана?
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ОДГОВОР НАРУЧИОЦА
Комисија за јавну набавку Наручиоца је сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама,
разматрала постављена питања потенцијалних понуђача - заинтересованих 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, објављеног на Порталу ЈН дана 29.01.2019.
године. Комисија за јавну набавку најпре обавештава заинтересована лица да се ради о
реализацији пројекта који одобрава и у потпуности финансира Канцеларија за управљање јавним
улагањима Владе Републике Србије, сагласно Државном програму 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 и закљученом уговору са Градом Краљевом као
наручиоцем који на основу датих овлашћења спроводи поступак јавне набавке. Поступак је
покренут на основу претходно добијене сагласности Канцеларије на Конкурсну документацију и
спроводи се сагласно члану 131. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, брoj 124/12,
14/15 и 68/15) од стране града Краљева као наручиоца.
Наручилац ради појашњења и прецизирања Конкурсне документације на основу
постављених питања заинтересованих лица као потенцијалних понуђача даје следеће одговоре:
Одговор број 1: У питању је техничка грешка на страни 127. Конкурсне документације у
Поглављу XI-Обрасцу структуре цена са упутством како да се попуни, код позиције 50.1.Уземљење и громобранска инсталација и то у датој количини од 7 комплета за штапну хватаљку
са раним стартовањем, а треба да стоји 1 комплет за штапну хватаљку. Техничка грешка се
исправља објављеним Изменама и допунама Конкурсне документације.
Одговор број 2: У питању је техничка грешка на страни 136. Конкурсне документације у
Поглављу XI-Обрасцу структуре цена са упутством како да се попуни, код позиције 59.21.Испорука и монтажа челичне цеви за израду цевне мреже и то начињена тако што су јединица
мере и количина грешком уписани у продужетку овог поднаслова, уместо код позиција испод
овог поднаслова: цев Ø26,9x2,3mm у количини од 12m и цев Ø48,3x2,6mm у количини од 30m.
Техничка грешка се исправља објављеним Изменама и допунама Конкурсне документације.
Одговор број 3: У питању је техничка грешка у сачињавању техничке спецификације
предмера радова у Поглављу XI-Обрасцу структуре цена Конкурсне документације, где у самом
Обрасцу структуре цена нису подељени радови по врстама поднасловима који су дати на крају
Обрасца структуре цена у Збирној рекапитулацији радова по врстама радова на 146. страни
Конкурсне документације. Уочена техничка грешка се исправља објављеним Изменама и
допунама Конкурсне документације тако што се додају поднаслови са врстама радова. Понуђачи
су дужни да упишу на за то датим местима за сваку позицију понуђену јединичну цену, а
Наручилац ће свакако радити рачунску проверу понуђених јединичних цена по позицијама и
тражених количина и понуђену укупну цену радова.
Одговор број 4: Образац Потврде о реализацији раније закључених уговора на 161.
страни Конкурсне документације се попуњава у горњем левом углу подацима референтног
наручиоца са којим је понуђач имао закључен уговор и чију референцу прилаже.
Одговор број 5: Рок за извођење радова на реконструкцији и доградњи објекта
Здравствене амбуланте Рибница не може бити дужи од 150. календарских дана од дана увођења у
посао, како је то и наведено у Поглављу III. на страни 6. Конкурсне документације, у тачки 4.-Рок
за извођење радова, а у датом Моделу уговора на 155. страни је техничком грешком наведен рок
од „180 календарских дана“ а требало је да на том месту буде празан простор у коме понуђач
уписује свој понуђени рок за извођење радова дат у његовој понуди а који не може бити дужи од
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150. календарских дана од дана увођења у посао и тај понуђени рок изабраног понуђача биће унет
у уговор. Модел уговора је у складу са законом дат информативно понуђачима ради упознавања
са правима и обавезама уговорних страна и на текст уговора како се и види из Модела уговора
сагласност даје Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, преко које
се и финансирају предметни радови.
Изменама и допунама Конкурсне документације исправљена је уочена техничка грешка
на 155. страни Конкурсне документације у Поглављу XVI-Обрасцу Изјаве понуђача о
испуњавању услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, везано за неопходни финансијски и
пословни капацитет којим располаже понуђач у тачки III-да је понуђач у претходних шест година
од дана објаве Позива на Пореталу јавних набавки реализовао уговоре у укупној вредности од
најмање техничком грешком стоји „800.000.000,00“ динара без пореза на додату вредност, а треба
да стоји „80.000.000,00“ динара без пореза на додату вредност, како је то и дато у Поглављу V
Конкурсне документације-Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона и то
везано за тражени додатни услов из члана 76. Закона о јавним набавкама.
Комисија за јавну набавку утврдила је да су примедбе заинтересованих лица основане и
да су начињене одређене техничке грешке у Конкурсној документацији ове јавне набавке које
треба исправити ради њеног прецизирања. Уочене техничке грешке исправљају се објављивањем
Измена и допуна Конкурсне документације у целости на Порталу ЈН 07.02.2019. године.
Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица-потенцијалне понуђаче да
се рок за подношење понуда у јавној набавци ЈН број 404-01/19-VII набавка радова на
реконструкцији и доградњи објекта Здравствене амбуланте Рибница у Краљеву ПРОДУЖАВА за
шест дана, сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12, 14/15 и 68/15), тако да је крајњи рок за подношење понуда четвртак 14.02.2019.
године до 1100 часова без обзира на начин доставе. Отварање понуда је истог дана 14.02.2019.
године у 1230 часова у наведеним пословним просторијама наручиоца.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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