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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО  

Број: 404-108-6/19-VII    

Дана: 30.01.2020. 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 електронском поштом дана 28.01.2020. 

године у 09,31 часова поставио више питања у вези дате Конкурсне документације објављене на 

Порталу ЈН дана 20.12.2019. године и Измена и допуна Конкурсне документације покренутог 

отвореног поступка јавне набавке ЈН број 404-108/19-VII набавка грађевинских радови на 

изградњи објекта Основне школе „Свети Сава“ са фискултурном салом, за потребе Града 

Краљева као наручиоца, у оквиру реализације Државног програма обнове и унапређења објеката 

јавне намене у јавној савојини у областима образовања, здравства, социјалне заштите и спорта, 

који је утврдила Влада РС, објављених на Порталу ЈН дана 22.01.2020. године и дана 30.01.2020. 

године, са продуженим роком за подношење понуда најпре до 04.02.2020. године и новим роком 

закључно до 11.02.2020. године. 

         Потенцијални понуђач тражи појашњење и тражи одговор на следећа питања: 

1. У делу X ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 2.0 ЕЛЕКТРИЧНИ РАЗВОД  Захтева се: 

Испорука и уградња пвц цеви за бетон са прибором Ц тврде, ребрасте ПВЦ цеви Ø29mm m 

46500 С обзиром да у количини нема децималног зареза да ли количина тражених цеви 

46500 или 465,00 метара? 

2. С обзиром да је за позиције 2.21, 2.22, 2.30, 2.31 и 2.32 наведено да опрему набавља 

инвеститор по посебној набавци да ли је потрбно нудити опрему или само монтажу имајући 

у виду да је у предмеру предвиђено уписивање цена и за опрему. У Конкурсној документацији у 
делу 2.5.1 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНСТАЛАЦИЈЕ СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ 

СИСТЕМ (СКС) 2.21 TP-Link TL-SG1048 48-port Gigabit 10/100/1000Mb/s desktop / 19" rack 

svič, non- blocking architecture full wire-speed 96Gb/s capacity, 802.3x flow control, 10K jumbo 

frame, auto-uplink every port, eco-efficient max 29.8W. Напомена: Опрему набавља 

инвеститор по посебној набавци. 2.22 TP-Link TL-SG1016PE Easy Smart PoE svič 16- port 

Gigabit 10/100/1000Mb/s, 8 PoE+ portova 802.3af/at do 110W (30W po portu), desktop /19" 

rack, PoE Port Priority Function - Overload Arrangement, Eco energy-efficient. Напомена: 

Опрему набавља инвеститор по посебној набавци. 2.30 Телефонска централа Panasonic 

KX-TEM824CE (6 улазних линија/16 локала-проширива до 8 улаза и 24 локала). Напомена: 

Опрему набавља инвеститор по посебној набавци. 2.31 Картица за проширење Panasonic 

KX-TE82474X од 8 аналогних локала. Напомена: Опрему набавља инвеститор по посебној 

набавци. 2.32 Системски телефон Panasonic KX-T7730 CE. Напомена: Опрему набавља 

инвеститор по посебној набавци                                   

3. За који производ је потребно доставити техничке листове који се траже у обрасцу XIII 

редни бр VII 7.01-7.12 где је наведено је да је потребно доставити техничке листове за 

производ ROFIX UNISTAR BASIC, међутим карактериситике које су наведене не 

одговарају траженом производу, с обзиром да је у предмеру наведен производ ROFIX 

UNISTAR LIGHT, те моли да се ово појасни. 
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4. На позицији 4.2 – за светиљку С2, а у обрасцу XIII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА 

МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ захтевате UGR<22. С обзиром да на тржишту не постоје 

тражене светиљке, те моли да се изврши измена Конкурсне документације и наведену 

карактеристику захтева UGR<19. 

 

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 потенцијалних понуђача - заинтересованог лица у отвореном 

поступку јавне набавке ЈН број 404-108/19-VII  набавка грађевинских радова на изградњи објекта 

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

објављене на Порталу ЈН дана 20.12.2019. године, Измена и допуна Конкурсне документације 

објављене на Порталу ЈН дана 22.01.2020. године и дана 30.01.2020. године и новим продуженим 

роком за подношење понуда закључно до 11.02.2020. године. 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 такође обавештава сва заинтересована лица да је ради потпуног 

прецизирања Конкурсне документације ове јавне набавке на основу више постављених питања 

потенцијалних понуђача и захтева за појашњење Конкурсне документације у техничком делу 

датог предмера радова, данас 30.01.2020. године, објављена на Порталу јавних набавки друга 

Измена и допуна Конкурсне документације и Обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда за још 7 дана. 

Комисија за јавну набавку ЈН број 404-108/19-VII набавка грађевинских радови на изградњи 

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

документацију и даје одговор на постављена питања заинтересованог лица као потенцијалног 

понуђача о следећем: 

1. У делу: X ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 2.0 ЕЛЕКТРИЧНИ РАЗВОД Захтева се: 

Испорука и уградња пвц цеви за бетон са прибором Ц тврде, ребрасте ПВЦ цеви Ø29mm 

m. Децимални зарез у Конкурсној документацији постоји и количина остаје иста  тј. 465,00 

метара. Техничка грешка у децималном зарезу исправљена је објављеним Изменама и 

допунама Конкурсне документације на Порталу ЈН дана 30.01.2020. године, сагласно 

Закону о јавним набавкама и понуђач је дужан да понуду поднесе на измењеним 

обрасцима. 

2. Наведене позиције нису обрађене пројектном документацијом и избрисане су из предмера 

објављеним Изменама и допунама Конкурсне документације на Порталу ЈН дана 

30.01.2020. године, сагласно Закону о јавним набавкама. У сваком случају није потребно за 

њих давати цену – није потребно нудити ни монтажу.  

3. У обрасцу XIII је направљена техничка грешка, која је исправљена објављеним Изменама 

и допунама Конкурсне документације на Порталу ЈН дана 30.01.2020. године, сагласно 

Закону о јавним набавкама. Неопходно је доставити техничке листове за производ 

UNISTAR LIGHT, како је дато у предмеру и чије су карактеристике наведене. 

4.    На позицији 4.2 за свтиљку S2 направљена је техничка грешка у обрасцу XIII, која је 

исправљена објављеним Изменама и допунама Конкурсне документације на Порталу ЈН 

дана 30.01.2020. године, сагласно Закону о јавним набавкама. Тражени UGR треба да буде 

мањи од 19. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


