РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО
Број: 404-03-2/19-VII
Дана: 08.03.2019. године
Трг Јована Сарића 1.
Краљево
ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА
Потенцијални понуђачи као заинтересована лица су дана 06.03.2019. године и 07.03.2019. године
електронском поштом поставили питања везано за појашњење Конкурсне документације покренутог
отвореног поступка јавне набавке ЈН број 404-03/19-VII набавка радова на реконструкцији дела
објекта „Здравства 2“ и реконструкција базена са минералном водом Специјалне болнице за
рехабилитацију „Агенс“ Матарушка Бања у Краљеву, за потребе Града Краљева као наручиоца, у
оквиру реализације Државног програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној савојини
у областима образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада РС, објављене на
Порталу ЈН дана 13.02.2019. године, са роком за подношење понуда закључно до 15.03.2019. године.
Потенцијални понуђачи питају колика је процењена вредност предметне јавне набавке и да ли је
грешка у јединици мере у датом предмеру радова у Поглављу XII-Образац структуре цена у делу код
Позиције 1.18. Грејна тела и прибор-приземље и то код седме ставке: „Испорука и монтажа црних
шавних и бешавних цеви SRPS EN 10220:2005 са претходним чишћењем и минимизирањем следећих
димензија DN15 и DN20“ тако што пише јединица мере „ком“ или треба да стоји „метар“, а уколико
је јединица мере како пише „ком“ колка је дужина цеви ?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА
Комисија за јавну набавку Наручиоца је сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама,
разматрала постављена питања потенцијалних понуђача - заинтересованих лица у отвореном
поступку јавне набавке ЈН број 404-03/19-VII набавка радова на реконструкцији дела објекта
„Здравства 2“ и реконструкција базена са минералном водом Специјалне болнице за рехабилитацију
„Агенс“ Матарушка Бања у Краљеву, за потребе Града Краљева као наручиоца, објављене на Порталу
ЈН дана 13.02.2019. године и роком за подношење понуда од 30 дана закључно до 15.03.2019. 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 и унапређења објеката јавне намене у јавној
савојини у областима образовања, здравства и социјалне заштите Владе РС и закљученом уговору са
Градом Краљевом као наручиоцем, који на основу датих овлашћења и сагласности Канцеларије
спроводи сам поступак јавне набавке.
Комисија за јавну набавку обавештава заинтересована лица као потенцијалне понуђаче да
Конкурсном документацијом јавне набавке ЈН број 404-03/19-VII и Позивом за подношење понуда
није оглашена процењена вредност јавне набавке, јер то и није обавеза Наручиоца у складу са
Законом о јавним набавкама.
Комисија за јавну набавку такође обавештава заинтересована лица као потенцијалне понуђаче да
је у Конкурсној документацији на страни 83. у Поглављу XII-Образац структуре цена у делу код
Позиције 1.18. Грејна тела и прибор-приземље и то код седме ставке: „Испорука и монтажа црних
шавних и бешавних цеви SRPS EN 10220:2005 са претходним чишћењем и минимизирањем следећих
димензија DN15 и DN20“ начињена техничка грешка приликом уписивања јединице мере, тако што је
уписано „ком“ уместо метар дужни-„m“ цеви у траженим количинама од по 12 дужних метара цеви.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

