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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО  

Број: 404-03-3/19-VII 

Дана: 11.03.2019. 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 07.03.2019. године у 14,43 часова 

електронском поштом поставио 5 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 понуђач поставља питања и тражи додатне информације и појашњења Конкурсне 

документације везано за Техничку спецификацију радова дату у Поглављу XII-Образац структуре 

цена и то:  

       Питање број 1: Како да понуђачи попуне Збирну рекапитулацију радова по врстама радова у 

Поглављу XII-Обрасцу структуре цена на 108. страни Конкурсне документације, јер нису посебно 

одвојени и означени машински радови и не постоје означени остали радови, тј. шта се под њима 

подразумева?  

         Да ли је грешка јер на 82. страни Конкурсне документације где се завршавају електро радови 

није написано „УКУПНО“ како би се исти сабрали?  

         На 83. страни Конкурсне документације без икаквих назнака крећу радови који припадају 

машинским радовима, а на страни 85. где се завршавају не стоји за ову врсту радова написано 

„УКУПНО“ како би се сабрала њихова вредност, већ одмах иду ПП радови, тј. апарати за почетно 

гашење пожара а којих нема у Збирној рекапитулацији, те пита да ли је то грешка?  

         На 85. страни Конкурсне документације почиње предмер радова - Реконструкција базена са 

минералном водом, а који радови се не спомињу у Збирној рекапитулацији иако садрже све врсте 

радова (грађевинско-занатске, водовод и канализацију, електро радове) и све позиције нису адекватно 

обележене бројевима, те пита да ли је то грешка?  

         Потенцијални понуђач моли да се ради исправке грешака у техничкој спецификацији радова 

измени Конкурсна документација у том делу и да се усклади врста радова из предмера радова са 

датом Збирном рекапитулацијом радова по врстама радова у Поглављу XII-Обрасцу структуре цена.  

       Питање број 2: Шта значи „0,6х“ на 83. страни Конкурсне документације у Обрасцу структуре 

цена (Поглавље XII) и како да се попуни дата Позиције радова 1.18-Грејна тела и прибор-приземље 

код „За спојни и заштитни материјал, хамбуршке лукове, конзоле,држаче, чврсте и клизне ослонце, 

чауре за пролаз, материјал за варење, боце за кисеоник и остали потрошни материјал, узима се 50% 

од претходне ставке. 0,6х“ ?   

       Да ли понуђач треба да узме 50% вредности од претходне ставке или је у питању неки други 

проценат?   
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       Питање број 3: Шта се мисли под „инвестициона вредност по предмеру и предрачуну радова“ 

на 84. страни Конкурсне документације у Обрасцу структуре цена (Поглавље XII) код Позиције 

радова 1.19-Завршни радови, код „Припремно завршни радови у које спадају упознавање са 

пројектом и објектом, транспорт алата, организовање градилишта, израда пројекта изведеног 

стања и др.“ као и код „Пратећи грађевински радови проузроковани монтажом опреме и 

инсталација грејања и вентилације као што су пробијање и штемовање отвора за пролаз цеви, 

канала и друго“?  

       Да ли је потребно да понуђач израчуна 1% и 0,5% од укупне вредности свих радова из Обрасца 

XII или се узима проценат од неке одређене врсте радова тј. позиције радова и које?  

       Питање број 4: Шта значи „0,6х“ на 84. и 85. страни Конкурсне документације у Обрасцу 

структуре цена (Поглавље XII) код Позиције радова 1.19-Завршни радови, код „За спојни и заштитни 

материјал, хамбуршке лукове, конзоле,држаче, чврсте и клизне ослонце, чауре за пролаз, материјал 

за варење, боце за кисеоник и остали потрошни материјал, узима се 50% од претходне ставке 0,6х“?   

Да ли понуђач треба да узме 50% вредности од претходне ставке или је у питању неки други 

проценат?   

       Питање број 5: Која је то јединица мере „сса“ дата на 108. страни Конкурсне документације у 

Обрасцу структуре цена (Поглавље XII) код Позиције радова 2.18-Инсталациони прибор и опрема, 

код „Радови на постављању инсталације и опреме и пуштање у рад“ и шта она означава?  

 

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 постављена питања потенцијалног понуђача - заинтересованог 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.  

Наручилац објављивањем Измена и допуна Конкурсне документације исправља уочене техничке 

грешке у Конкурсној документацији у техничкој спецификацији датог предмера радова у Поглављу 

XII-Обрасцу структуре цена, уз истовремено продужавање рока за подношење понуда. Наручилац 

ради појашњења и прецизирања Конкурсне документације даје следеће одговоре на постављена 

питања заинтересованог лица као потенцијалног понуђача: 

   Одговор број 1: У питању је техничка грешка у Конкурсној документацији у Техничкој 

спецификацији датог предмера радова у Поглављу XII-Обрасцу структуре цена са упутством како да 

се попуни, која се исправља објављивањем Измена и допуна Конкурсне документације, уз 

истовремено продужавање рока за подношење понуда за још 10 (дрсет) дана.     

   Одговор број 2: У питању је техничка грешка у тексту на страни 83. Конкурсне документације у 

Поглављу XII-Обрасцу структуре цена са упутством како да се попуни, код врсте радова 1.18-Грејна 

тела и прибор-приземље и то код позиције радова „За спојни и заштитни материјал, хамбуршке 

лукове, конзоле,држаче, чврсте и клизне ослонце, чауре за пролаз, материјал за варење, боце за 

кисеоник и остали потрошни материјал, узима се 50% од претходне ставке 0,6х“, где је техничка 

грешка у тексту јер уместо „50% од претходне ставке“ треба да стоји „60% од претходне ставке“ 

односно од вредности цеви, тј. сабрати вредности из претходне ставке (вредност цеви) и помножити 
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са „0,6х“ што и представља вредност од 60% од претходне ставке. Очигледна техничка грешка се 

исправља објављивањем Измена и допуна Конкурсне документације.    

Одговор број 3: У Поглављу XII-Обрасцу структуре цена са упутством како да се попуни, на 84. 

страни Конкурсне документације, код врсте радова 1.19-Завршни радови и то код позиције радова  

„Припремно завршни радови у које спадају упознавање са пројектом и објектом, транспорт алата, 

организовање градилишта, израда пројекта изведеног стања и др.“ узима се као инвестициона 

вредност по предмеру и предрачуну радова 1% од инвестиционе вредности понуђене цене машинских 

радова, док се код позиције радова „Пратећи грађевински радови проузроковани монтажом опреме и 

инсталација грејања и вентилације као што су пробијање и штемовање отвора за пролаз цеви, 

канала и друго“ узима се као инвестициона вредност по предмеру и предрачуну радова 0,5% од 

инвестиционе вредности понуђене цене машинских радова. Уочене техничке грешке се исправљају 

објављеним Изменама и допунама Конкурсне документације.  

Одговор број 4: У питању је техничка грешка у тексту на страни 83. Конкурсне документације у 

Поглављу XII-Обрасцу структуре цена са упутством како да се попуни, код врсте радова 1.18-Грејна 

тела и прибор-приземље и то код позиције радова „За спојни и заштитни материјал, хамбуршке 

лукове, конзоле, држаче, чврсте и клизне ослонце, чауре за пролаз, материјал за варење, боце за 

кисеоник и остали потрошни материјал, узима се 50% од претходне ставке 0,6х“, где је техничка 

грешка у тексту, јер уместо „50% од претходне ставке“ треба да стоји „60% од претходне ставке“, 

односно од вредности цеви, тако да је потребно сабрати вредности из претходне ставке (вредност 

цеви) и помножити са „0,6х“ што и представља вредност од 60% од претходне ставке. Очигледна 

техничка грешка се исправља објављивањем Измена и допуна Конкурсне документације.    

Одговор број 5: У питању је техничка грешка у тексту на страни 108. Конкурсне документације 

у Поглављу XII-Обрасцу структуре цена са упутством како да се попуни, код врсте радова 2.18-

Инсталациони прибор и опрема и то код позиције радова „Радови на постављању инсталације и 

опреме и пуштање у рад“, где је као јединица мере написано „сса“ а треба да стоји написано као 

јединица мере „паушално“. Очигледна техничка грешка се исправља објављивањем Измена и допуна 

Конкурсне документације.     

 Комисија за јавну набавку утврдила је да су примедбе заинтересованог лица основане и да су 

начињене одређене техничке грешке у Конкурсној документацији ове јавне набавке у датој техничкој 

спецификацији предмера радова које треба исправити ради њеног прецизирања. Уочене техничке 

грешке исправљају се објављивањем Измена и допуна Конкурсне документације у целости на 

Порталу ЈН и на интернет станици Наручиоца.  

Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица као потенцијалне понуђаче да се 

сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 

68/15) рок за подношење понуда у јавној набавци 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  ПРОДУЖАВА за још 10 (десет) дана, тако да је крајњи рок за подношење понуда 

понедељак 25.03.2019. године до 11
00 

часова, без обзира на начин доставе. Отварање понуда је 

истог дана 25.03.2019. године у 12
00 

часова у наведеним пословним просторијама наручиоца. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


