
 

 

ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија                         
Датум 14.08.2019. године 
 

 

 

Одговори на питања у вези јавне набавке ЈН 37/2019 „Филијала Лесковац - 
извођење радова на реконструкцији и адаптацији објекта Филијале“  
 
   
Питање бр.1: У предмеру за AG radove, II-Demontaže i rušenje u poz. 1.1 наведено је следеће: 

„Изношење постојећег намештаја из простора који се адаптира. Намештај депоновати на место које 

одреди инвеститор. Обрачун по m2 површине просторије“. Да ли можете да дате удаљеност места 

депоновања намештаја, јер знатно утиче на цену ове позиције? 

Одговор бр.1: Одговор ће бити дат кроз измену конкурсне документације. 

 

Питање бр.2: У предмеру за AG radove, II-Demontaže i rušenje u poz. 1.2 наведено је следеће: 

„Изношење постојеће документације и демонтажа полица у просторијама архива. Документацију и 

демонтиране полице депоновати на место које одреди инвеститор. Обрачун по m2 површине просторије“. 

Да ли можете прецизније одредити место депоновања документације и полица, јер удаљеност знатно 

утиче на цену ове позиције? Такође на основу описа није дефинисано ко пакује документацију и у ком 

паковању ће се преносити (колико су тешка и габаритна паковања), што све утиче на цену позиције. 

Одговор бр.2: Одговор ће бити дат кроз измену конкурсне документације. 

 

Питање бр.3: У предмеру за AG radove, VI-Izolaterski radovi u poz. 6 није наведена дебљина 

Multipor плоча. Молимо вас да дате дебљину плоча како би се дала адекватна цена за ову позицију.   

Одговор бр.3: Одговор ће бити дат кроз измену конкурсне документације. 

 

Питање бр.4: У предмеру за AG radove, XVIII-Razni radovi u poz. 3 је опис за следеће: Набавка и 

постављање визуелних и тактилних информација и обрада за кретање и приступ особама са 

инвалидитетом и стара лица. На основу целокупног описа који је дат у позицији и пројекта у коме немају 

уцртане ознаке и тактилне траке, није могуће дати цену за извођење. Молимо вас да појасните или 

доставите пројекат са дефинисаним количинама ознака и тактилних трака, како би се могла дати цена за 

ову позицију. 

Одговор бр.4: Одговор ће бити дат кроз измену конкурсне документације. 

 

Питање бр.5: У предмеру за VIK radove, IV-Sanitarni uredjaji u poz. 6 i 7 наведено је да је ценом 

обухваћена WC шоља марке CERAMICA DOLOMITE. У осталим позицијама је наведена марка санитарног 
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уређаја или слично. Да ли мора да буде шоља тог произвођача или може бити слична другог 

произвођача?  

Одговор бр.5: Одговор ће бити дат кроз измену конкурсне документације. 

 

Питање бр.6: На преузетом CD-у који је саставни део конкурсне документације јавне набавке предмери 

радова нису сви у excel формату, као ни збирна рекапитулација. Да ли можете да их доставите у excel 

формату? 

Одговор бр.6: Предмери радова који су дати у оквиру пројектне документације која је саставни део 

конкурсне документације, а налазе се на CD-у који сте преузели, садрже све потребне позиције неопходне 

за сачињавање понуде како би она била прихватљива. 

У обрасцу понуде је детаљно објашњен начин на који се попуњава предмер радова: „Предмер радова 

Понуђач мора попунити, одштампати, потписати и приложити уз понуду. Понуђач је у обавези да 

одштампа све стране које се налазе на CD и исте овери, и приложи, у супротном понуда ће се сматрати 

неприхватљивом“. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 Комисија за јавну набавку 

 

           

                                                                                                  


