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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО  

Број: 404-108-4/19-VII 

Дана: 20.01.2020. 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 17.01.2020. године електронском  

поштом у 12.20 часова поставио питања везано за појашњење Конкурсне документације у 

Упутству понуђачима како да сачине понуду, страна 46,  у делу Техничке спецификације из 

Предмера и предрачуна радова датим у Поглављу XII-Образцу  структуре цена Конкурсне 

документације покренутог отвореног поступка јавне набавке ЈН број 404-108/19-VII набавка 

радова на изградњи објекта Основне школе „Свети Сава“ са фискултурном салом у Краљеву, за 

потребе града Краљева као Наручиоца, у оквиру реализације Државног  програма  обнове и 

унапређења објеката јавне намене у јавној својини у областима  образовања, здравства, социјалне 

заштите и спорта који је утврдила Влада РС, објављене на Порталу ЈН дана 20.12.2019. године, са 

роком за подношење понуда закључно до 24.01.2020. године. 

     Потенцијални понуђач тражи појашњење и пита следеће:   

1. У ОБРАСЦУ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ Област VII  Изолатерски 

радови у табели је наведено да материјали наведени у колони „Опис радова“ важи за позиције 7.0 -

7.12. а у предмеру у позицијама 7.0-7.4 је дат опис за уградњу хидроизолације, а не за 

термоизолацију која је наведена у опису радова код обрасца XIII. У позицијама 7.5-7.7 су описи за 

уградњу термоизолације типа Austrotherm , што такође не одговара опису радова датом у обрасцу. 

(Rofix). Описи позиција 7.8-7.10 одговарају описима наведеним у обрасцу XIII. Позицијама 7.11- 

7.13 се односе на уградњу термоизолације вентилисане фасаде, чији захтевани материјали се не 

поклапају са материјалима захтеваним у обрасцу XIII. (Rofix) За које од позиција 7.0 – 7.12 је 

потребно приложити документацију? У обрасцу је наведено да се уграђује малтер за лепљење и 

армирање ROFIX UNOSTAR BASIC, док је у предмеру радова за исту позицију наведен ROFIX 

UNOSTAR LIGHT. Молимо Вас за појашњење који од два малтера је потребно да се угради. 

2. У Област IX Браварски радови:обрасцу су наведени материјали који се користе у позицијама од 

8-9.3 и за које је потребно доставити техничке листове. Позиција 8 спада у област Столарски 

радови, не у Браварске радове. Тако да, предпостављамо да је овде грешком наведена. Молимо да 

то измените. У позицији 9.1 је захтевана друга врста стакла, у односу на врсту стакла наведену у 

опису из обрасца, те Вас молимо да нам појасните за коју врсту стакла је потребно приложити 

техничке листове. Позицијом у предмеру 9.2 се траже врата од алуминијумских профила без 

термопрекида и једноструким стаклом, што је у супротности од описа из обрасца XIII. Молимо Вас 

да нам разјасните да ли је потребно прилагати техничке листове за наведена врата У обрасцу XIII, у 

колони „Опис радова“ су тражена; трострука термопан стакла d=4+16+4+16+4 mm, док су у колони 

“Материјали/опрема и захтевани критеријуми“ за исту позицију наведена стакла d=4+12+4+12+4 

mm, тражено је да максимална проводљивост стакла буде UG=1.1 W/m2К, док се у колони 

„Материјали / опрема и захтевани критеријуми“ тражи да је топлотна проводљивост стакла 1.0 

W/m2К,такође, разликују се и звучна изолација у „Описима радова“ је захтевана R=45dB, док је у 
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„Материјалима/опреми“ наведена звучна изолација профила од 34dB максимална проводљивост 

алуминијумског рама која је захтевана у „Опису радова“ је Uf=2.3 W/m2К, а у колони 

„материјали/опрема“ је максимална топлотна проводљивост профила U=1.4 W/m2К.Потребно је 

појаснити који од наведених критеријума су се траже. 

3. Молимо Вас да нам дате шеме столарије, браварије, како би могли што прецизније и боље да дамо 

понуду. 

4. У тендерској документацији, у обрасцу структуре цене, у VII области Грађевински радови – Школа, 

недостаје збир за Лимарске радове (Страна 124, тендерске документације. Молимо Вас да их додате у 

образац. 

5. У тендерској документацији, у обрасцу структуре цене, у VII области Грађевински радови – 

Фискултурна сала, недостаје збир за укупне Грађевинске радове. Молимо Вас да их додате у образац. 

6. Због боље и лакше прегледности потребно је за сваку врсту радова у обрасцу структуре цене додати 

рекапитулацију по врстама радова, јер само збирна рекапитулација није довољна. 

7. Позиција 2.1 Набавка, монтажа и демонтажа ограде око градилишта, у области I Рашчишћавање 

локације, у припремним радовима (стр.77 тендерске документације) је потпуно иста као и позиција 

број 1.1 Набавка, монтажа и демонтажа ограде, у области VII Грађевински радови – школа, у 

припремним радовима (стр.99 тендерске документације). Молимо вас да нас упутите да ли је то 

грешка. 

8. Позиција 2.2 Ручна сеча стабала, у области и рашчишћавање локације, у припремним радовима 

(стр.78 тендерске документације) је потпуно иста као и позиција број 1.2 Ручна сеча стабала, у 

области VII Грађевински радови – школа, у припремним радовима (стр.99 тендерске документације). 

Молимо вас да нас упутите да ли је то грешка. 

9. Молимо вас да нам наведете који под се демонтира у позицији 1.4, у области ИИИ Рушење објекта 

2, јер описом позиције није прецизирано. 

10. Тендерском документацијом је тражено да се технички листови материјала и опреме достављају на 

српском језику. Како су тендером захтевани материјали и опрема страних произвођача није могуће 

набавити све техничке листове на српском језику. Молимо вас да размотрите ову чињеницу и 

одобрите да се технички листови достављају на језику произвођача. 

11. У предмеру радова у области VII Грађевински радови – Школа, III Бетонски и армирано бетонски 

радови, није наведено да се ради тампон слој од бетона испод темеља и подне плоче на тлу. Сматрамо 

да је тампон слој од бетона неопходан и зато вас молимо да додате ту позицију у предмер радова. Да 

ли се може објавите графички приказ столарије и браварије? 

12. Која је ширина зида код унутрашњих врата, тј која је ширина штока уграђених врата? 

 

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 404-108/19-VII набавка радова на изградњи објекта Основне 

школе „Свети Сава“ са фискултурном салом у Краљеву, за потребе Града Краљева као наручиоца, 

објављене на Порталу ЈН дана 20.12.2019. године и роком за подношење понуда од 35 дана 

закључно до 24.01.2019. године. Комисија за јавну набавку обавештава заинтересована лица да се 

ради о реализацији пројекта који је 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 404-108/19-VII набавка радова на изградњи објекта 

Основне школе „Свети Сава“ са фискултурном салом у Краљеву, појашњава Конкурсну 

документацију и даје одговор на постављена питања потенцијалног понуђача: 



3 

1. Област VII  Изолатерски радови: Приликом обиласка локације сте се могли упознати са 

пројектном документацијом у  целости. 

2. Све радове извести према Предмеру радова и описима који су у предмеру али смо  у 

Конкурсној документацији унели шеме столарије и браварије.Остале информације се 

могу добити увидом у техничку документацију. 

3. Приликом обиласка локације сте се могли упознати са пројектном документацијом у  

целости али информације могу добити увидом у техничку документацију. 

4. У тендерској документацији, у обрасцу структуре цене, у VII области Грађевински 

радови 

– Школа, недостатак збира за Лимарске радове у обрасцу цена  је исправљен. 

5. Недостатак збира у обрасцу структуре цена , у  области VII Грађевински радови  је 

исправљен. 

6. Конкурсне  документације је достављен из  Канцеларије за управљање јавним 

улагањима и не може се мењати у неким сегментима. 

7. Све радове извести према Предмеру радова и описима који су у предмеру. 

8. Грешка је у поновљеним позицијама  тако да позиција VII.1. Грађевински радови –

школа,1.0 Припремни радови ,1.1 ,,Набавка потребног материјала и монтажа –

демонтажа , градилишна ограда ,...“ (стр  99 тендерске документације ) треба избацити. 

9. Грешка је у поновљеним позицијама , тако да позиција VII.1. Грађевински радови 

школа, 1.0.Припремни радови ,1.1 „Ручна сеча стабала ,вађење пања и корена ...“(стр 99 

тендерске документације ) треба избацити: 

10. Подови за демонтажу су :ливени терацо,терацо плоче, паркет,керамичке плочице и 

бетон , што се може установити обиласком објекта на лицу места. 

11. Никакве додатне радове испод темеља не прихватамо , такве препоруке без увида у 

документацију нећемо прихватити. 

Графички приказ столарије и браварије биће објављен у Изменама и допунама Конкурсне 

документације и исти је у пројектно техничкој документацији предметне набавке у који је сваки 

потенцијални понуђач могао да изврши увид код Наручиоца.  

Комисија за јавну набавку Наручиоца обавештава потенцијалне понуђаче да ће Конкурсна 

документација бити измењена и допуњена ради њеног прецизирања и отклањања уочених 

техничких грешака у Техничкој спецификацији радова, уз истовремено продужење рока за 

подношење понуда. 

    

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


