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08/3 бр. 404-2-32/18-7 
11.01.2019. године 

 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације у поступку јавне набавке Услуге израде 
пројектно – техничке документације и услуге техничке подршке у управљању објектима 
за потребе РФЗО, ЈН број 404-22-228/18-33. 
 
 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 
68/15), заинтересовано лице у поступку предметне јавне набавке, обратило се дана 11.01.2019. 
Наручиоцу, електронском поштом, са захтевом за појашњењем Конкурсне документације. 
Захтев заведени код Наручиоца под бројем 404-2-32/18-6, дана 11.01.2019. 
 
 
Питање број 1: 
У тендеру није наведена локација предметних објеката. 
 
Одговор Наручиоца: 
Наручилац нема унапред планиране и дефинисане пројектне активности, односно нема списак 
објеката за које је потребно израдити пројекте. Процена врсте и броја пројеката који ће бити 
израђени условљена је проценом неопходних радова и потребама Наручиоца током периода 
важења уговора, како је наведено на страни 6/35 КД, у одељку 4. Техничка спецификација, под 
насловом – Израда пројектно-техничке документације (врста и број). Врста и број пројеката који 
ће бити израђени условљена је и опредељеним износом финансијских средстава Наручиоца, 
за ту намену, а који износ је истовремено и износ процењене вредности предметне јавне 
набавке, како је наведено на страни 36/38 КД, у члану 16. став 2. и 3. Модела уговора. 
 
 
Питање број 2: 
У обрасцу Понуде на страни 21 табела I. Наведена је спецификација Назив/врсте техничке 
документације (16-врста документације) а понуђена цена се даје по м2, 
Појаснити да ли пројекти: ИДР, ИДП, ПГД, ПЗИ, ПИО, и посебно наведени пројекти инсталација 
од тачке 2-7,9-10, су садржани у предходно наведеним пројектима, или се посебно даје цена за 
њих. 
 
Одговор Наручиоца: 
За пројекте наведене у табели Техничке спецификације у тачкама 2-7 и 9-10 је тражено да се 
искаже посебно цена будући да се у неким случајевима не израђује пројект за целокупан 
објекат, већ само за одређене врсте радова које је потребно у објекту извести. Пројекти ИДР, 
ИДП, ПГД, ПЗИ и ПИО већ по својој дефиницији садрже све врсте радова (чији ниво разраде 
зависи од документа који се израђује), па се сматра да стручна лица разумеју да треба ове 
пројекте израдити на начин како се они и израђују, односно да садрже све делове у висини 
разраде коју захтева пројект, односно решење које се израђује.  
Понуђач је у обавези да понуди цену и за посебно наведене Пројекте, као појединачне. 
 
Питање број 3: 
У Табели II. НАЗИВ/ ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
Опис и попис радова са предмером и предрачуном радова које треба извести, за радове 
мањег обима. 
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Шта се подразумева под радовима мањег обима, јер се тражи цена пааушално.Такође треба 
усагласити Упуство за попуњавање понуде (за сваку ставку посебно) и образац бр II.део табеле 
понуђена цена паушално. 
 
Одговор Наручиоца: 
Радови мањег обима су радови за чије извођење није потребно прибављати акт надлежног 
органа за извођење тих радова – радови на текућем одржавању.  
 
На страни 23/38 КД под насловом УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ наведено је следеће: 
„Табела II, Колона 2: уписати цену по јединици мере (паушално) за сваку ставку посебно, без 
ПДВ-а“. Будући да је у Табели II наведена једна ставка (17 - Опис и попис радова са предмером 
и предрачуном радова које треба извести, за радове мањег обима), то је потребно уписати 
цену за ту једну наведену ставку. 
 
 
Ова појашњења не представљају измену Конкурсне документације 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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