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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО  

Број: 404-108-8/19-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 29.01.2020. 

године у 14,15 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. На стр. 207А Измењене и допуњене Конкурсне документације у позицији 4.2. каналски 

покопац носивости 75КН дата је количина 1200 ком. Потенцијални понуђач сматра да је то 

грешка, па моли да се одговори и изврши исправка и измени Конкурсна документација? 

2. На стр. 212 А и 213 А Измењене и допуњене Конкурсне документације позиција 6.10. 

нејасно је да ли је позицијом предвиђен надземни хидрант и ормар у којем стоје сви 

елементи. Потенцијални понуђач Моли да се појасни да ли у позицију улази и хидрант и 

ормар?                                   

3. На стр. 331 А Измењене и допуњене Конкурсне документације у позицији 3.1. плоче од 

рециклиране гуме траже се димензија 1000x1000x40mm. На нашем тржишту плоче са 

траженим карактеристикама постоје у димензији 500x500x40mm. Моли да се изврши 

исправка Конкурсне документације и  да промените димензију плоча на 500x500x40mm. 

4. На стр. 336 А Измењене и допуњене Конкурсне документације недостаје колона за збир 

„УКУПНО МОБИЛИЈАР“. Такође, на стр. 339 А недостаје збир за позицију 8.8. Травњак 

(стоји мобилијар). На истој страни недостаје збир укупно партерно уређење. Потенцијални 

понуђач тражи да се исправи техничка грешка и измени Конкурсна документација.   

5. У претходним одговорима од 20.01.2020. два пута сте дали исти одговор а односи се на 

поновљене позиције (ваше тачке 8 и 9).Нисте дали одговор на наше питање да се технички 

листови материјала и опреме доставе и на енглеском језику, јер је захтевана опрема 

иностарног порекла и технички листови не постоје на српском језику. 
 

 

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 
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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. На страни 207 А Конкурсне документације, позиција 4.2, ставка б) поклопци канала, 

начињена је техничка грешка у изостављању децималног зареза и треба да стоји 12,00 

(дванаест) комада. 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. Хидранти су према опису комплет са ормарићем и опремом и као такви улазе у позицију 

6.10. и јасно је назначено да се ради о надземном хидранту. 

3. Плоче у димензијама 1000x1000x40 mm постоје на нашем тржишту, све урадите према 

подацима који су дати у предмеру и предрачуну и конкурсној документацији. Приликом 

извођења,одређени материјали и технологије се могу мењати само уз сагласност Стручног 

надзора и представника инвеститора. 

4. На стр. 336 А и 339 А  Конкурсне документације додате су колоне за збир као и  збир за 

укупно партерно уређење 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. 

5. Технички листови, материјала и опреме морају бити на српском или енглеском језику. 

Прихватају се технички листови на енглеском језику за опрему и материјале за које не 

постоје технички листови на српском језику. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


