Република Србија
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове
Број: 1723-9/16
Датум: 11. јун 2020. године
Београд
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачињава
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку радова у поступку јавне набавке мале вредности
- Реновирање просторне целине у приземљу објекта Министарства спољних послова редни број: ЈН 17/2020
на писани захтев заинтересованог лица, примљен путем електронске поште дана 09. јуна
2020. године:
1. Питање заинтересованог лица:
Демонтажни радови: који материјал се одвози – позицијом 12, а који материјал – позицијом
15, или су позиције дуплиране?
1. Одговор Комисије: Позиције су дуплиране, наручилац ће извршити измену
Конкурсне документације у том делу.
2. Питање заинтересованог лица:
Код керамичарских радова – позиција 1 и позицијом 3 као и код паркетарских радова
позицијом 1 и позицијом 3 – предмером су предвиђене цене, да ли су ове цене фиксне или
су грешком попуњене?
2. Одговор Комисије: У овим позицијама дата је максимална јединична цена коју је
Наручилац проценио за набавку и испоруку материјала (керамике и паркета), тако
да ће сви понуђачи на тендеру у својим понудама имати исте цене ових позиција.
Цене ће бити кориговане у току извођења радова, на начин да ће извођач радова
понудити наручиоцу избор материјала (керамике и паркета) чија цена не сме да
прекорачи цену ограничену понудом, а цену позиције ће извођач обрачунати
кориговано, на основу цене изабраног материјала од стране наручиоца (чију фактуру
ће извођач приложити уз испостављену документацију за плаћање) увећано за 6%

манипулативних трошкова извођача и као такву, реалну цену је приказати у
привременој или окончаној ситуацији тј. фактури
3. Питање заинтересованог лица:
Код керамичарских радова позицијом 5 је предвиђено уграђивање прагова м1 4,00. Иста
позиција је предвиђена као позиција 5 у паркетарским радовима. Да ли су позиције
дуплиране?
3. Одговор Комисије: Позиције су дуплиране, наручилац ће извршити измену
Конкурсне документације у том делу;
4. Питање заинтересованог лица:
У молерско фарбарским радовима – позицијом 7 и позицијом 8 предвиђено је скидање старе
боје и бојење столарије. Да ли је ова позиција обухваћена кроз позицију 4 столарских радова
или је то нека друга столарија?
4. Одговор Комисије: Позиције 7 и 8 у Молерско-фарбарским радовима односе се на
унутрашњу столарију – врата, наручилац ће извршити појашњење Конкурсне
документације у том делу;
5. Питање заинтересованог лица:
У рекапитулацији радова су предвиђени сувомонтажни радови – два пута?
5. Одговор Комисије: Грешком су дуплирани Сувомонтажни радови, наручилац ће
извршити корекцију Конкурсне документације у том делу
Напомена: Додатне информације и појашњења чине саставни део конкурсне документације.
Комисија за јавну набавку
Објавити на:
1. Порталу јавних набавки
2. Интернет страници наручиоца

