
 

 

 

 

           ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 
          СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

           Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија                         

          Датум 12.12.2018 године 
 

 

 

Одговори на питања у вези са јавном набавком, ЈН 98/2018 – Извођење радова на изградњи 

објекта Филијале Нови Сад 

 

 

Питање 1: У конкурсној документацији у делу IV Упутство понуђачима како да сачине понуду наведено је 

да се понуда доставља у писаном облику на преузетим обрасцима из конкурсне документације. Саставни 

део понуде је предмер радова који је преузет на CD. 

У предмеру радова који је дат у Exelu са задатим формулама. 

У позицијама АРХИТЕКТУРА – 12-00. Спуштени плафони 12.1 уочена је грешка у збиру за каскаде која је 

дата у предмеру 38.73, а треба да буде 41.12. 

Молимо Вас да нам појасните да ли ћете исто исправљати или остаје као што је дато. 

У позицијама АРХИТЕКТУРА – 13-00. Молерски радови 13.9, 13.10, 13.11, уочена је грешка у постављеној 

формули, односно да није збир помножен са ценом, већ само једна количина. С обзиром да у оквиру тих 

позиција постоје два описа, затим збир који није означен у формули, молимо вас да нам појасните да ли 

се цена даје по задатој формули или се исправља и множи са збирном количином? 

 

Одговор 1: Понуђач је дужан да исправно искаже јединичне цене и рачунски тачно, независно од 

дефинисаних формула које служе да понуђачима олакшају рачунање, али не ослобађају понуђача обавезе 

да и сами воде рачуна о рачунским грешкама. Наиме, понуђач је дужан да предмер радова одштампа и у 

штампаној форми достави уз понуду, у ком случају се формуле не уочавају. Такође, Комисија је дужна да, 

у фази стручне оцене понуда изврши рачунску проверу исказаних цена и уколико утврди постојање 

рачунских грешака од понуђача затражи исправку, при чему у случају постојања сукоба између јединичне 

и укупне цене меродавна је јединична цена.  

 

Питање 2: У вендор листи је наведена Пројкетом предвиђена опрема и да се попуни Понуђена опрема у 

једној колони. 

Да ли се може навести више типова понуђене опреме или само један с обзиром да је једна колона у 

обрасцу? 

 

Одговор 2: Понуђач је обавезан да наведе само тип опреме коју нуди у конкретном случају и на основу 

које је формирао своју понуду. 

 

 

                   Комисија за јавне набавке 
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