
                                        
                             Република Србија 

       МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

Одељење за имовинско-правне и заједничке послове                                 

                                   Број: 199-15/16 

                     Датум: 21.новембар 2016. године 

                                     Б е о г р а д 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 

бр. 124/12, 14/15 и 68/16), Комисија за јавну набавку сачињава 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова у отвореном поступку  

- Извођење радова на санацији мокрих чворова на вертикали 26 у објекту 

Министарства спољних послова 

                                           -редни број ЈН 22/2016- 
 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 

17.11.2016. године  у 13:55 часова: 

 

1. Питање заинтересованог лица: 

 

 

У делу V – Керамичарски радови – тачка 2. стоји: ''Уградња зидних керамичких 

плочица, на лепку, на припремљену подлогу са фуговањем, дезен и боја по 

избору наручиоца посла'' у количини од 673,10 м
2 
 

Пошто је предвиђена уградња зидних керамичких плочица на лепак, на 

припремљену подлогу, да ли то значи да понуђач у цену постављања зидних 

керамичких плочица треба да укалкулише и трошкове малтерисања зидова, што 

би била припрема за постављање зидних керамичких плочица у количини од 

673,10м
2
?  

 

1. Одговор Комисије на питање 1 

 

 

У циљу појашњења, извршена је корекција позиција по опису и количини, 

којима се дефинише припрема подлоге и лепљење кермичких плочица. 

 

2. Питање заинтересованог лица   
 

Да ли је грешка у Техничкој спецификацији што није  предвиђено малтерисање 

зидова са којих је обијен малтер у колични од 294,13м
2
 као и обострано 

малтерисање нових зидова у количини од 14 м
2
, што укупно износи 308,13 м

2
.  

 

 



Одговор Комисије на питање 2 

 

 

У циљу појашњења, извршена је корекција позиција по опису и количини, 

којима се дефинише обијање малтера са зидова и поновно малтерисање. 

 

 

 

3. Питање заинтересованог лица   
 

Да ли је грешка да се прозори и врата демонтирају са допрозорницима и 

штоковима обзиром да столарија предвиђена за демонтажу из зидова се не може 

без оштећења демонтирати, имајући у виду да се таква столарија за зид 

причврћивала дрвеним паклицама и куцањем великим ексерима, или су на 

унутрашњу страну штока куцани ексери на које је везивана жица која је узидана 

у зид приликом зидања објекта.  

Такође у датом опису позиција није предвиђено враћање и уградња столарије на 

објекат.  

 

Постављамо питање, да ли се столарија може репарирати на лицу места, а само 

крила и плотови у радионици?  

 

 Одговор Комисије на питање 3   
 

Наручилац посла је сагласан са тим да се столарија може репарирати на 

лицу места са одношењем само крила прозора и плотова врата у 

радионицу. Сходно томе извршена је корекција описа позиција које се 

односе на поменуте елементе фасадне и унутрашње столарије. 

 

Наручилац је на основу питања заинтересованог лица, извршио измену и допуну 

конкурсне документације осам дана пре истека рока за подношење понуда, те је 

у складу са чланом 63. став 5. неопходно продужити рок за подношење понуда. 
 

Време и место подношења понуда (нови рок): 30. новембар 2016. године до 

10:00 часова, Министарство спољних послова (канцеларија 045), ул. Кнеза 

Милоша бр. 24-26, 11000 Београд. 

 

Време и место отварања понуда: 30. новембар 2016. године у 10:30 часова, 

Министарство спољних послова, ул. Кнеза Милоша бр. 26, 11000 Београд, 

канцеларија број 018. 
 

  Напомена: 

Дотне информације и појашњења чине саставни део конкурсне документације 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

доставити:  
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


