
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 

НАРУЧИЛАЦ – ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА 

Служба за јавне набавке                                   

XVI број: 404-193/4-4                                                     

Београд 

Булевар краља Александра 77 
21.12.2017. године 

Јавна набавка број 34/2017 
 

СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 34/2017 
 

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације 

 
I - Дана 20.12.2017. године, у Управу Градске општине Звездара, достављена су, електронским 
путем, три захтева за појашњењем конкурсне документације за јавну набавку број 34/2017, набавка 
радова на адаптацији – енергетској санацији дечијег вртића “Лане” – предшколска установа 
“Звездара”, следеће садржине:  
 

1. Питање: 

 
“Поштовани, 
 

У шеми столарије дате су позиције унутрашњих АЛ портал са надсветлом, шеме ПО1 и 
ПО2 ових позиција у предмеру радова нема па је нејасно да ли су грешком испуштене или се 
позиције и не раде.“ 
 

Одговор: 

 

Ово је разрешено шемом столарије која је објављена и изменом Конкурсне документације у 

домену структуре цена. 

 

2. Питање: 

 
“Поштовани, 
 

Колика је висина дизања лифта за дистрибуцију хране.“ 
 
Одговор: 

 

Висина лифта је једна етажа – 3.3м. (али треба рачунати мало више због механизма итд.). 

 

3. Питање: 

 
“Поштовани, 
 

Сходно члану  63 став.2.ЗЈН молимо вас за додатно појашњење  за горе наведену јавну 
набавку. 

Расписали сте за кадровсдки капацитетједно од  следеће: - - најмање 1 дипломирани 
инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 који ће 
решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци 
- најмање1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: 
лиценцу 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној 
набавци . 
Питање.Дали горе поменуте  лиценце 450 и 453 може да услов ако једно лице поседује те лиценце.  



 
 

Одговор: 

 

Према тексту датом у конкурсној документацији захтева се један инжењер носилац једне 
лиценце. Према предвиђеним радовима став Наручиоца је да је потребно да постоји један Инжењер 
носилац лиценце 450 и један инжењер носилац лиценце 453, односно да једна особа није нослиац 
обе лиценце. 
 
 

4. Питање: 
 
“Затим тражите  следеће: 
  Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним 
износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од 
дана јавног отварања понуда. 
Питање: дали можете да нам кажете колика је процењена вредност понуде   собзиром да се тражи 
банкарска гаранција   не намње од 10% за озбиљност понуде.“ 
 
Одговор: 

 

Није могуће објавити процењену вредност. 

 
 
 

5. Питање: 
 

“Молили би вас ако би могли да прудужите рок за доставу понуда. “ 
 

Одговор: 

 

Конкурсна документација је измењена и продужен је рок за подношење понуда до 

26.12.2017. до 10 часова.  

 

С обзиром да је наручилац изменио конкурсну документацију 4 дана пре истека рока за 
подношење понуда, рок за подношење понуда се продужава до 26.12.2017. године до 10:00 часова, 
а отварање понуда заказује се за 11:00 часова. 
 

Конкурсна документација објављује се у складу са Законом. Понуђачи су дужни да 

припреме понуду у складу са новом верзијом. Уколико не припреме понуду у складу са новом 

верзијом, њихова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

 
 

 

   ПРЕДСЕДНИК 

    КОМИСИЈЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

    
 Милан Бошњаковић с.р. 


