РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО
Број: 404-03-4/19-VII
Дана: 12.03.2019. године
Трг Јована Сарића 1.
Краљево
ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА
Потенцијални понуђач као заинтересовано лице је дана 08.03.2019. године електронском поштом
поставио 3 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.
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:
Питање број 1: Колика је тачна количина кровне конструкције за замену, имаљјући у виду да је
у предмеру радова на 61. страни Конкурсне документације у Поглавље XII-Обрасцу структуре цена,
код врсте радова Објекат здравства 2, Архитектонско грађевински радови 1.0-Припремни радови, код
позиције 1-3 „Скидање кровне конструкције која је дотрајала и одвоз шута на депонију коју одреди
надзорни орган (до 10 km). Обрачун по m2“, уписана количина од „184,30 m2“, а код позиције 4-0
тачка 4-01 „Замена оштећене и дотрајале кровне конструкције од четинарског дрвета ...“ предвиђена је
замена оштећене и дотрајале кровне конструкције од „984,30 m2“ ?
Да ли се мења цела количина кровне конструкције из предмера или ће се то утврдити накнадно
са надзорним органом након добијања посла ?
Питање број 2: Која се тачно камена вуна уграђује у објекат, односно о којој се вуни Naturboard
тачно ради, имајући у виду опис дат у предмеру радова на 66. страни Конкурсне документације у
Поглавље XII-Обрасцу структуре цена, код врсте радова 6.0-Изолатерски радови, код позиције 6-03
„Израда термоизолације изнад приземља у таванском простору преко таванице од плоча камене
вуне дебљине d-2h10cm типа Knauf Insulation Naturboard или одговарујућим, густине 135kg/m3,
коефицијента топлотне проводљивости 0.039 W/Mk, заједно са фолијом. Обрачун по m2“ ?
Који је тачан назив камене вуне јер има више врста и да ли је предвиђе4но да се по њој гази ?
Питање број 3: Да ли је потребно као доказ траженог пословног капацитета уз Потврду
инвеститора и Уговор о извођењу радова доставити и целе окончане ситуације, или могу бити
достављене само прва и последња страна са рекапитулацијом радова где се виде изведени радови ?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА
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
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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 на 61. страни Конкурсне документације у
Поглавље XII-Обрасцу структуре цена, код врсте радова Објекат здравства 2, Архитектонско
грађевински радови 1.0-Припремни радови, код позиције 1-3 „Скидање кровне конструкције која је
дотрајала и одвоз шута на депонију коју одреди надзорни орган (до 10 km). Обрачун по m2“ тако што
је уписана погрешна количина кровне конструкције за замену од „184,30 m2“ уместо потребне
количине за замену од „984,30 m2“. Техничка грешка се исправља објављивањем Измена и допуна
Конкурсне документације, уз истовремено продужавање рока за подношење понуда за још 10 дана,
сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама.
Одговор број 2: Технички опис камене вуне која се уграђује у објекат дат је без навођења робне
марке са навођењем карактеристика техничких својстава која она мора да испуњава уз реч „или
одговарајући“ имајући у виду забрану прописану Законом о јавним набавкама. Ради се о подној
изолацији и понуђач има право да понуди било који тип изолације који одговара за ову врсту
конструкције, али термичка и друга својства не смеју бити лошија од оних која су предвиђена у
пројекту или елаборату. Такође мора да задовољи и друга својства осталих пратећих материјала:
фолија... Knauf Insulation Naturboard POD EXTRA I POD STANDARD и није предвиђено да се по тој
вуни гази.
Одговор број 3: Понуђач може као доказ испуњености траженог пословног капацитета уз
Потврду инвеститора и Уговор о извођењу радова доставити само прву и последњу страну окончане
ситуације са рекапитулацијом радова где се виде изведени радови.
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.
Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица-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 1100 часова, без обзира на начин доставе. Отварање понуда је
истог дана 25.03.2019. године у 1200 часова у наведеним пословним просторијама наручиоца.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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