РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО
Број: 404-98-5/19-VII
Дана: 17.12.2019. године
Трг Јована Сарића 1.
Краљево
ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА
Потенцијални понуђач као заинтересовано лице је дана 13.12.2019. године електронском
поштом у 15,01 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 роком за подношење понуда закључно до
20.12.2019. године.
Потенцијални понуђач тражи појашњење за део Предмера и предрачуна радова код позиције
„Разни радови“ под ставком 11.18. и ставком 11.23. и пита следеће:
1. Код позиције 11.23.-Разни радови датог Предмера и предрачуна радова колика је удаљеност
материјала гипсаних плоча за плафон које се уграђују а које према датој напомени обезбеђује
инвеститор од места уградње?
2. Код позиције 11.23. - Разни радови датог Предмера и предрачуна радова за описани систем у
којем су спојени зидови и плафон произвођач не издаје тражени атест, јер није могуће спојити два
система у један. Да би и зидна облога имала атест мора имати своју конструкцију и лепљењем
исте не може се добити атест од произвођача, тако да би требало поделити ову позицију у две и
боље их дефинисати да би се могао доставити тражени атест.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА
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 закључно до 20.12.2019.
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 ЈН број 404-98/19-VII набавка радова на санацији објекта Завода
за јавно здравље у Краљеву, појашњава Конкурсну документацију и даје одговор на постављена
питања заинтересованог лица као потенцијалног понуђача:
1. Материјал који обезбеђује инвеститор - гипсане плоче за плафон, код позиције 11.23.
Разни радови у Предмеру и предрачуну радова-Поглављу XII-Образац структуре цена Конкурсне
документације, налази се у објекту Заводу за јавно здравље Краљево на коме се изводе радови.

2. Код позиције 11.23. - Разни радови у Предмеру и предрачуну радова-Поглављу XIIОбразац структуре цена на страни 114. Конкурсне документације, мења се опис позиције 11.23. и
иста се дели у две подпозиције, сагласно датим примедбама потенцијалног понуђача. Измена и
допуна Конкурсне документације објављена је на Порталу ЈН уз истовцремено продужење рока
за подношење понуда за 5 (пет) дана закључно са 26.12.2019. године до 11,00 часова, сагласно
члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

