
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО  

Број: 404-98-7/19-VII 

Дана: 19.12.2019. 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 18.12.2019. године електронском 

поштом у 14,11 часова поставио питања у вези Техничке спецификације из Предмера и 

предрачуна радова датим у Поглављу XII-Обрасцу структуре цена Конкурсне документације 

покренутог отвореног поступка јавне набавке ЈН број 404-98/19-VII набавка радова на санацији 

објекта Завода за јавно здравље Краљево-трећа фаза, 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 20.11.2019. године, са продуженим роком за подношење понуда 

закључно до 26.12.2019. године. 

         Потенцијални понуђач тражи појашњење за део Предмера и предрачуна радова датих у 

Поглављу XII-Обрасцу структуре цена Конкурсне документације код позиције „V-

Електроенергетске инсталације-помоћни објекат“ под ставком 1.1. разводни орман је дат у 

комплету 1. али је поред тога рашчлањен на подпозиције у комадима, а под ставком 3.9. 

инсталациони модуларни прекидач рашчлањен је на подпозиције под „а“ (комплет 6) и под „б“ 

(комплет 21). Потенцијални понуђач пита да ли је за наручиоца прихватљиво да се у Обрасцу 

структуре цена попуни цена комплета без попуњавања појединачних ставки из комплета? 
 

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 у отвореном 

поступку јавне набавке ЈН број 404-98/19-VII набавка радова на санацији објекта Завода за јавно 

здравље Краљево-трећа фаза, за потребе Града Краљева као наручиоца, објављене на Порталу ЈН 

дана 20.11.2019. године и роком за подношење понуда од 30 дана, продуженим за 5 дана 

Изменама и допунама Конкурсне документације објављеним на Порталу ЈН дана 18.12.2019. 

године, закључно до 26.12.2019. године, сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15). Комисија за јавну набавку обавештава 

заинтересована лица да се ради о реализацији пројекта који одобрен и који се у потпуности 

финансира преко 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 Канцеларије са 

Градом Краљевом као Наручиоцем, а који на основу датих овлашћења и сагласности Канцеларије 

спроводи сам поступак ове јавне набавке.  

Комисија за јавну набавку ЈН број 404-98/19-VII набавка радова на санацији објекта Завода 

за јавно здравље Краљево-трећа фаза даје одговор на постављена питања заинтересованог лица-

потенцијалног понуђача и истиче да је Предмером и предрачуном радова у Поглављу XII-

Обрасцу структуре цена Конкурсне документације код позиције „V-Електроенергетске 

инсталације-помоћни објекат“ под ставком 1.1. на страни 171. и под ставком 3.9. на страни 173. 

предвиђено да се даје цена само по комплету, без попуњавања цена појединачно по ставкама из 

тог комплета.   

    

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


