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СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 1/2019 

 

 

ПРЕДМЕТ: Измена и појашњење конкурсне документације 

 

 

I – Измена Конкурсне документације 

 

Комисија је након извршене самоиницијативне контроле конкурсне документације по 

јавној набавци број 1/2019, констатовала техничку грешку: у спецификацији предмета јавне 

набавке, назначено је да се адаптација врши у Основној школи "Владислав Петковић Дис", а 

требало је да буде назначено: у Основној школи „1300 каплара“.  

Прецизније речено: 

- на страни 37 од 47, у Обрасцу структуре цене са спецификацијом услуге, колона: "Опис 

предмета (радови над којима се врши стручни надзор)", назначена је Адаптација Основне школе 

"Владислав Петковић Дис", а треба да стоји Адаптација Основне школе "1300 каплара"; 

- на страни 44 од 47, у Моделу уговора, члан 2, колона: "Опис предмета (радови над којима се 

врши стручни надзор)" назначена је Адаптација Основне школе "Владислав Петковић Дис", а треба да 

стоји Адаптација Основне школе "1300 каплара". 

 

Без обзира што се ради о очигледној техничкој грешци (остаје иста процењена вредност и 

иста површина), наручилац поступајући у интересу понуђача у складу са Законом, наведени 

пропуст и исправку не третира као појашњење већ као измену конкурсне документације. 

У смислу наведеног, нови рок за подношење понуда продужава се до 25.02.2019. године у 

10 часова.  

Јавно отварање понуда биће спроведено 25.02.2019. године у 12:00 часова. 
 

II - Појашњење конкурсне документације  

 

 Дана 18.02.2019. године у Управу Градске општине Звездара достављена су, електронским 

путем, два захтева за појашњењем конкурсне документације, који се због продужења рока за 

подношење понуда третирају као благовремени.  

 

Питање 1: 

 

 “Поштовани, 

 

потребно нам је појашњење везано за попуњавање табеле на страни 37: 

Дa ли је довољно попунити табелу према упутству из КД, али само за укупну процењену вредност, 

јер нису дате појединачно процењене вредности радова по објектима? 

Проценат за услугу вршења стручног надзора ће бити исти по објектима .” 

 



Одговор 1: 

 

Довољно је попунити табелу према упутству из конкурсне документације. 

Овај поступак није подељен у партије. Уписује се један проценат. 

Питање 2: 

 

“Поштовани, 

 

такође нам је потребна информација, који је рок за завршетак радова, који су предмет ове ЈН.“ 

 

Одговор 2: 

 

 У овом тренутку не можемо знати рок завршетка радова, с обзиром да нису спроведени 

поступци јавних набавки за ове радове, што значи да нису закључени уговори (који дефинишу рок 

извођења радова). 

У моделу уговора по овој јавној набавци, назначено је да уговор важи 30 (тридесет) дана 

дуже од дана завршетка свих радова. 

 

Конкурсна документација са назнаком “Измењена верзија–19.02.2019“ 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 

    

  Небојша Перић  с.р. 


