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Наручилац је дана 13.03.2019. примио захтев за појашњењем конкурсне документације 

Радови- Набавка радова на изградњи капеле у Новом Милошеву ЈН број IV 04-404-

9/2019 

 

Pitanje 1: Pitanje 1: Da li imate šemu stolarije i da li možete javno da je objavite na portal? 

 

Одговор: Шема столарије се даје у пројекту за извођење (PGD),тако да није предвиђена 

(PGD-om). 

 

Pitanje 2: S obzirom na vrstu radova koja se izvodi za predmetnu javnu nabavku smatramo da 

je uslov tehičkog kapaciteta po kom zahtevate grejder nepotreban za ovu vrstu radova, s 

obzirom da je grejder mašina koja se obično koristi za fino ravnanje podloga i koristi se u 

niskogradnji,te je neupotrebljiva za vrstu radova definisanu predmerom radova. Molimo vas 

da usvojite nas zahtev i da zahtevani uslov za tehnicki kapacitet izostavite iz tenderske 

dokumentacije? 

 

Одговор: Како је у питању терен који је нераван, грејдер је неопходан да би се исти 

изравнао. 

 

Pitanje 3.U okviri tenderske dokumentacije za uslov tehnickog kapaciteta  zahtevate 

utovarivac do 6t. Da li cete prihvatiti kombinovanu masinu-skip koja sluzi za iskop i utovar 

materijala,umesto utovarivaca do 6t? 

 

Одговор: Наручилац ће прихватити комбиновану машину као доказ о испуњености тог 

додатног услова, уместо утоваривача од 6 тона. 

 

Pitanje 4:U okviru predmera radova elektro instalacija u okviru pozicije 3.(Isporuka,montaza i 

povezivanje MIKRO prekidaca zajedno sa isporukom odgovarajuce razvodne kutije za 

montazu u zid) za sledece tipove prekidaca stoji kolicina 0. Naizmenicni,Krstasta,Prekidacka 

kombinacija za kupatilo.Da li je to greska? 

 

Одговор- Ne nije greska, takvih prekidača nema, nego je takav opis pozicije. To su ti tipovi 

prekidača ali u našem slučaju nisu potrebni. Možda ih je trebalo i izbaciti iz pozicije, ali u 

svakom slučaju ne smeta i ne menja ništa. 

 

Pitanje 5:U okviru predmera radova III.Betonski i Armirano betonski radovi pozicija 

1.Betoniranje trakastih temelja nabijenim betonom MB-25,bez oplate. kolicina betona je 



75.16m3 sto je ista kolicina kao i za iskop zemlje.Mislimo da je pri predmeru radova 

nacinjena greska i da je data kolicina betona za temelje prevelika za ovaj objekat.Molim vas 

da uradite naknadnu proveru tacnosti kolicine date pozicije jer ista drasticno utice na ukupnu 

vrednost radova ukoliko je nacinjena greska? 

 

Одговор: - U okviru predmera radova III.Betonski i Armirano betonski radovi pozicija 

1.Betoniranje trakastih temelja nabijenim betonom MB-25,bez oplate. DATA kolicina betona 

od  75.16m3, je greška, treba da stoji 11,55m3, kao i u poziciji ispod 2. Betoniranje temeljnih 

serklaža armiranim betonom MB-30.U cenu uračunati potrebnu oplatu i armaturu, Data 

količina je 5,36m3, TREBA da bude 15,46m3, što smo prepravili u predmeru. 

 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу предмера радова и то 

на страни број 4. и на страни број 32 па умесо: 
 III. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI: 

 
 

1. Betoniranje trakastih temelja nabijenim betonom MB-25, bez oplate.              m³ 75,16 
 
 

2. Betoniranje temeljnih serklaža armiranim betonom MB-30.U cenu uračunati potrebnu oplatu i armaturu.             m³ 5,36 

 Сада стоји: 

III. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI: 

Betoniranje trakastih temelja nabijenim betonom MB-25, bez oplate.              m³ 11,55 

Betoniranje temeljnih serklaža armiranim betonom MB-30.U cenu uračunati potrebnu oplatu i armaturu.             m³ 15,46 

 

 

Наручилац ће измену конкурсне документације објавити на порталу јавних набавки и 

на сајту Наручиоца. 

 

Наручилац ће продужити рок за подношење понуда. 

 

Нови рок за подношење понуда је 25.03.2019. до 11 часова. 

 

 

У Новом Бечеју 

Дана 15.03.2019. Комисија 

 

 


