Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-50/17-12/24
Датум: 13. јун 2017. 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 припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку радова у отвореном поступку
- доградња, реконструкција и адаптација зграде правосудних органа у Лазаревцу редни број 19/2017
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 13.
јуна 2017. године у 10.25 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
Да ли постоји могућност да се промене позиције број 2, 3 и 4 у беронским
радовима тако што би се из текста избацио део: ”У цену улази и оплата и арматура
и тампон слој шљунка”, јер су ове позиције посебно обухваћене кроз групу
земљаних и армирачких радова? Потребно је само да остане део “са оплатом.
1. Одговор Комисије:
У позицијама 2 и 3 може да се избаци арматура и тампон шљунка, тако да
остане само "...са оплатом". У позицији 4 не може арматура да се избаци из описа,
јер арматура за степениште није посебно обрађена. Шљунак може да се избаци из
описа. Арматура за степениште је конструктивна.
Предмер и предрачун ће бити измењени у складу са датим одговором.
2. Питање заинтересованог лица:
Да ли постоји могућност да се промени из позиција зидарских радова,
позиција број 3, тако што ће се изоставити текст: ” У цену улази и израда серклажа,
арматура ...”, јер су серклажи обухваћени позицијом број 1 из групе бетонских
радова?
2. Одговор Комисије:
Не може да се промени позиција број 3 из позиција зидарских радова јер се
односи на нове преградне зидове. Серклажи који су обухваћени позицијом 1 из
групе бетонских радова односе се на новопробијене отворе у конструктивним
зидовима.

3. Питање заинтересованог лица:
У групи изолатерских радова позиције број 2 и број 4 се односе на термику
поткровља. Потребно је једну од ове две позиције избацити јер су количине
дуплиране. Такође је нејасно да ли се поставља стиродур од 10 cm или се вуна од
15 cm поставља између рогова?
3. Одговор Комисије:
У групи изолатерских радова потребно је задржати позиције 2 и 4, јер се
према елаборату енергетске ефикасности уграђује изолација 10cm стиропора и
15cm вуне између рогова, јер не постоји АБ плоча.
Позиција 2 став 2 и позиција 4 ће бити изједначене по количини (297,89м2).
Предмер и предрачун ће бити измењени у складу са датим одговором.
4. Питање заинтересованог лица:
У позицији број 3, у изолатерским радовима, помиње се постављање
термике у преградне зидове. Није јасно где се поставља иста? Обзиром да су у
зидарским радовима обухваћени само преградни, али не и дупли “седвич” зидови.
Такође, количина је иста као и код позиције број 4, па се доводи у сумњу да ли ова
позиција у опште треба да постоји?
4. Одговор Комисије:
Позиција 3 у изолатерским радовима се односи на преградне зидове од
ригипса.
Комисија за јавну набавку
- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;
- Јадранка Савић, дипломирани правник;
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
(запослена у Дирекцији за управљање одузетом имовином);
- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике;
- Жељка Дрчелић, правник;
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;
- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу.
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

