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Економско трговинска школа Кула 

Деловодни број: 6-611-08 

Датум: 09.01.2017. године 
         
 

Предмет:  Одговор на Захтеве за додатним информацијама/појашњењима конкурсне 

документације за ЈН бр. 2/2016                      

 

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), у отвореном поступку јавне набавке бр. 2/2016, Набавка радова – 

Завршетак радова на новом крилу школске зграде, објављене на Порталу јавних набавки и 

интерент страници наручиоца 16.12.2016. године, у вези Захтева за додатним 

информацијама/појашњењима конкурсне документације заинтересованог лица који смо 

примили путем електронске поште дана 05.01. и 06.01.2017. године дајемо следеће 

одговоре: 

Питање 1. 

У делу конкурсне документације ДОДАТНИ УСЛОВИ под тачком 2.1 у оквиру 

Пословног капацитета тражи се да је понуђач у претходне три године, рачунајући од дана 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, извео завршне 

радове на објектима високоградње, у укупној вредности од најмање 25.000.000 динара без 

ПДВ-а. 

ПИТАЊЕ: Да ли ће наручилац прихватити референцу за објекте где су радови уговорени 

пре траженог периода а окончана ситуација је из траженог периода? 

Одговор: 

У вези доказивања наведеног додатног услова пословног капацитета да је понуђач у 

претходне три године, рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки, извео завршне радове на објектима високоградње од значаја је 

када су радови изведени, односно завршени. У складу са наведеним, за радове уговорене 

пре траженог периода прихватиће се референца уколико су наведени радови изведени у 

траженом периоду, односно уколико је окончана ситуација издата у траженом периоду. 

 

Питање 2.  

У делу конкурсне документације ДОДАТНИ УСЛОВИ под тачком 3.1 у оквиру Техничког 

капацитета тражи се да је понуђач између осталог поседује у сопственом власништву или 

користи по другом основу у складу са законом најмање:  

- 1 (једну) скелу површине најмање 800 м2 

ПИТАЊЕ: С обзиром на то да се у оквиру наше инвентарске листе скела води по 

саставним елементима скеле (цеви, жабице, фосне,...) да ли ће наручилац прихватити да се 

као доказ достави инвентарска листа са обележеним саставним елементима скеле и Изјава 

којом се потврђује да се од обележених елемената скеле може извести скела тражене 

квадратуре?  

Одговор: 

Уколико се у оквиру инвентарске листе понуђача скела води по саставним елементима 

(цеви, жабице, фосне итд.) прихватиће се као доказ инвентарска листа са обележеним 
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саставним елементима скеле и Изјава дата под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу којом се потврђује да се од обележених елемената може саставити скела 

површине од најмање 800 м2. 

Питање 3. 

У делу конкурсне документације ДОДАТНИ УСЛОВИ под тачком 3.1 у оквиру Техничког 

капацитета тражи се да је понуђач између осталог поседује у сопственом власништву или 

користи по другом основу у складу са законом најмање:  

- 1 (један) кипер камион носивости до 10 тона 

ПИТАЊЕ: Да ли наручилац инсистира да то буде камион кипер носивости до 10 тона или 

то може бити и камион кипер чија носивост прелази 10 тона? 

Одговор: 

За испуњење траженог додатног услова неопходно је да је камион кипер носивости 

максимално 10 тона (10 тона или мање). 

Питање 4. 

У делу конкурсне документације VIII. ПРЕДМЕР РАДОВА у делу V.СТОЛАРСКИ 

РАДОВИ под позицијом 1 на страни 36 тражи се: Набавка и уградња столарије у свему 

према датим шемама. Уградња се врши на већ припремљени – уграђени слепи шток. 

Обрачун по комаду уграђене столарије. 

ПИТАЊЕ: Каква врата је потребно нудити? Да ли су у питању дуплошперована или 

Craftmaster врата? Молимо Вас да нам доставите и шеме столарије за столарију тражену 

предмером.  

Одговор: 

У предмеру радова, на страни 35 конкурсне документације, у делу IV који се односи на 

зидарске радове, позицијом 5 је предвиђена: „Уградња слепих штокова за сва столарска 

врата“. Наведено подразумева да ће се столарски радови наведени у позицији 1 на страни 

36 конкурсне документације вршити на већ припремљени слепи шток. У шематском 

приказу столарије, наведен је исти опис за сва врата:  

„Једнокрилна, пуна врата са слепим штоком без прага. Крило врата је обострано обложено 

махагони фурниром и опремељено оковом за отварање и цилиндричном бравом за 

закључавање.  

Доњи део крила у висини 20 цм обострано обложити ПВЦ тракама типа јумбо, шток врата 

је финално обложен махагони фурниром.“ 

Свим понуђачима приликом обиласка места извођења радова биће омогућен увид у 

пројектну документацију и наведене шеме столарије. 

Питање 5. 

У делу конкурсне документације VIII. ПРЕДМЕР РАДОВА у делу VI.БРАВАРСКИ 

РАДОВИ под позицијом 1 на страни 36 тражи се: Набавка материјала, израда и монтажа 

елоксиране браварије у свему према приложеним шемама. Боја браварије је тамно браон. 

Молимо Вас да нам доставите шеме браварије за браварију тражену предмером. 
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Одговор: 

Свим понуђачима приликом обиласка места извођења радова биће омогућен увид у 

пројектну документацију и шеме браварије. 

Питање 6. 

У делу конкурсне документације VIII. ПРЕДМЕР РАДОВА у делу VIII. 

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ под позицијом 2 на страни 37 тражи се: Набавка 

материјала и израда финалног пода од гранитне керамике. Гранитном керамиком се 

облажу сви узлазни степ.подести, тремови, холови и степенишни подести. Димензије 

мермерних плоча су 30/30 цм и полажу се фуга на фугу (без видљивих спојница) 

ПИТАЊЕ: Да ли је овде потребно нудити гранитне керамичке плочице или мермерне 

плоче? Молимо Вас за појашњење јер се у опису за ову позицију предмера радова 

појављују два различита описа. Наша претпоставка је да су у питању гранитне керамичке 

плочице само вас молимо за потврду. 

Одговор: 

У питању је техничка грешка. Као што се може закључити из претходних навода у оквиру 

позиције 2 на страни 37 у питању су гранитне плоче. Наведена техничка грешка је 

исправљена кроз измене конкурсне документације бр. 6-611-07 објављене на Порталу 

јавних набавки и интернет страници наручиоца 09.01.2017. године. 

Питање 7. 

У делу конкурсне документације VIII. ПРЕДМЕР РАДОВА у делу ПРИПРЕМНИ 

РАДОВИ под позицијом 1 на страни 33 тражи се: Чишћење просторија након 

реконструкције инсталација водовода и канализације, као и централног грејања и 

одношење свог расходованог школског намештаја. Јединица мере је дата пауш. а 

количина 377,2. 

ПИТАЊЕ 1: Да ли се за ову позицију предмера нуди цена паушално како стоји у колони 

јединица мере или се нуди претпостављамо по м2 јер у колони количина стоји 377,2? 

Молимо наручиоца да дефинише како је потребно нудити цену за ову позицију и да 

измени конкурсну документацију у складу са тим.  

ПИТАЊЕ 2: Молимо вас да нам дефинишете који расходовани намештај треба да се 

односи и у којим количинама? Молимо вас за појашњење, јер опис који је дат у предмеру 

није најјаснији и најпрецизнији. 

ПИТАЊЕ 3: Да ли се ови радови изводе у тзв новом крилу школске зграде или негде 

другде? Наиме у опису се спомиње чишћење просторија након реконструкције 

инсталација водовода и канализације као и централног грејања а у питању је објекат који 

је новоградња, па је нејасно каква реконструкција је у питању. Молимо Вас за појашњење. 

Одговор: 

У питању је техничка грешка. За наведену позицију цена се нуди по м2 за количину од 

377,2 м2. Наведена техничка грешка је исправљена кроз измене конкурсне документације 

бр. 6-611-07 објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

09.01.2017. године. 

Приликом обиласка места извођења радова сви понуђачи ће имати прилику да изврше 

увид у расходовани намештај који је предвиђен да се однесе. 

Радови се изводе у новом крилу школске зграде који су понуђачи дужни да обиђу пре 

истека рока за подношење понуда. 
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Питање 8.  

У делу конкурсне документације VIII. ПРЕДМЕР РАДОВА у делу V.МАШИНСКЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ под позицијом 7 на страни 43 тражи се следеће: 

7. Прибор за спајање грејних тела - набавка и монтажа 

прибора од истог произвођача као и грејних тела, 

служе за оформљење грејног тела са бројем чланака 

датим у пројекту и спајање грејног тела са арматуром 

тј. цевном мрежом. 

  

 

чепови Р 1/2"  ком 20 

 

спојнице Р 5/4" ком 40 

 

заптивач Р 5/4" ком 40 

  

паушално 

 ПИТАЊЕ: Како за ову позицију предмера понуђач треба да нуди радове? Да ли се радови 

нуде по комаду чепова, спојница и заптивача или је радове потребно нудити паушално а 

да се рачуна уградња чепова, спојница и заптивача у датом броју? Молимо Vас за 

појашњење. 

Одговор: 

За наведену позицију радови се нуде паушално за наведени број чепова, спојница и 

заптивача. 

Питање 9. 

У делу конкурсне документације VIII. ПРЕДМЕР РАДОВА у делу V.МАШИНСКЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ под позицијом 9 на страни 44 тражи се следеће: 

9. Набавка и монтажа црних цеви које морају бити 

атестиране за максималне радне притиске до 10 бара. 

  

 

Постављају се вешањем на грађевинске конструкције, 

већином зид од опеке. 

  

 

Ø 21,3x2,65  м1 100,00 

 

Ø 26,9x2,65 м1 100,00 

 

Ø 33,7x3,25 м1 20,00 

 

Ø 42,4x3,25 м1 20,00 

 

Ø 48,3x3,25 м1 20,00 

 

Ø 60,3x3,65 м1 20,00 

 

Ø76,1x3,65 м1 16,00 

  

кг 400,00 

ПИТАЊЕ: Како за ову позицију предмера понуђач треба да нуди радове? Да ли се радови 

нуде по м1 цеви или је радове потребно нудити по кг цеви? Молимо Vас за појашњење. 

 

Одговор: 

За наведену позицију радови се нуде по килограму за цеви наведених дужина. 
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Питање 10. 

У делу конкурсне документације VIII. ПРЕДМЕР РАДОVА у делу X.РАЗНИ РАДОВИ 

под позицијом 2 на страни 38 тражи се израда преградних зидова између кабинета а према 

датом опису. 

Молимо вас да нам доставите цртеж преграде. 

Одговор: 

Не постоји цртеж преграде. Преградни зид се изграђује према опису датом у оквиру 

позиције 2. на страни 38 конкурсне документације. 

Питање 11. 

У делу конкурсне документације VIII. ПРЕДМЕР РАДОВА у делу X.РАЗНИ РАДОВИ 

под позицијом 4 на страни 38 тражи се израда ограде на рампи за инвалиде а према датом 

опису. 

Молимо вас да нам доставите цртеж ограде. 

Одговор: 

Не постоји цртеж ограде. Ограда се израђује према опису датом у оквиру позиције 4. на 

страни 38 конкурсне документације који је допуњен кроз измене конкурсне документације 

бр. 6-611-07 објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

09.01.2017. године. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

Немања Слијепчевић, члан с.р. 

Бранислав Вујовић, члан с.р. 

Наташа Вујовић Радовић, члан с.р. 

 


