
 

 
 

     Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2017-95 

Дана:23.01.2018. године 

        К и к и н д а 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку радови –  Aдаптација ,санација и 

инвестиционо одржавање Геронтолошког центра Кикинда Јн 95/2017 доставља  

 

 

Одговор на захтев за додатним информацијама  

и појашњењима конкурсне документације 

 
Питање бр. 1 : 

1. У Одговору на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације од 

12.01.2018. године на питање „Да ли можемо добити шему столарије?“ 

Одговорено је да „Заинтересована лица могу добити на увид шему столарије приликом обиласка 

локације која је предмет Јавне Набавке“. 

 

Обилазак локације која је предмет Јавне Набавке смо извршили али шему столарије на увид нисмо 

добили. Сами смо узели мере. 

С обзиром да нам за израду шеме столарије (на основу узетих мера) треба минимум 10 радних дана  - 

молимо да размотрите могућност продужетка рока за достављање понуда. 

 

 

Одговор Наручиоца : 

 

 Понуђач има све елементе да може да формира цену, обзиром  да се ради о замени постојеће 

столарије – инвестиционо одржавање, пројектант нема обавезу да израђује шему столарије, а 

понуђачима је омогућен обилазак локације, па и снимање столарије, тако да нема оправданог разлога 

за продужетак за достављање понуда. 

 

Питање бр.2: 

       У Одговору на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације 

од 12.01.2018. године на питање „На позицији II ГИПСАРСКИ РАДОВИ, тачка 3,  

на страни 69 Конкурсне документације, као јединица мере стоји м3, да ли је грешка у 

питању?“ одговорено је да је техничка грешка и да је исправна јединица мере м
2
. 

               Такође стоји да ће техничка грешка бити исправљена Изменом конкурсне документације, 

али у ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ која је објављена 15.01.2018. године 

            грешка није исправљена већ и даље стоји м
3
. Молимо да објавите измењену конкурсну 

документацију. 

 

 Одговор Наручиоца:  

 

 Дана 16.01.2018. године  у 08:59 на Порталу ЈН је објављена Измена конкурсне документације где је 

извршена дата измена.  

 

Питање бр.3: 

1. У Одговору на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације од 

17.01.2018. године на питање „Поз.6: Од које се позиције тачно узима 50%?“  
одговорено је да је техничка грешка у навођењу позиције од које се узима 50% (0,5) где је наведена 

позиција 12. Исправно је позиција бр.4. 



               У ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ која је објављена 15.01.2018. године грешка није 

исправљена. Молимо да објавите измењену конкурсну документацију. 

 

 

Одговор наручиоца: 

  Наручиоц  сматра да је дато појашњење у  Питањима и одговорима везаним са конкурсну документацију  

објављено на Порталу ЈН дана 17.01.2018  у 10:33,  и не представља не јасноћу у поступку припреме 

документације понуде. 

 

 

Питање бр.4 : 

На позицији III ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ, тачка 1, на страни 70 Конкурсне документације стоји  

„NABAVKA I UGRADNJA PVC PLOČA GERFLOR CREATION 70 KLIK (ILI SLIČNO).  

BRUŠENJE MASE ZA NIVELACIJU I LEPLJENJE PLOČA ZA ISTU,CELOM POVRŠINOM  

 

Молимо појашњење зашто је неопходно да се на поткровљу ПВЦ плоче КЛИК лепе лепком? 

Да ли су на поткровљу посебни услови? 

 

Одговор Наручиоца:  

 

 Тако је пројектовано пројектним задатком. 

   

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Комисија за јавну набавку 

 

 

         

 


