Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-3/2018-12/31
Датум: 25. мај 2018. 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
- изградња зграде правосудних органа у Крагујевцу редни број 13/2018
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 22. маја
2018. године у 15.29 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
Конкурсном документацијом на стр.46, образац 15, наручилац тражи покриће
професионалне одговорности на лимит вредности уговора. С обзиром на очекивану
вредност Уговора (посла) и планирани буџет за исти (важно је да је буџет објављен),
тражени лимит осигурања од професионалне одговорности извођача потенцијално
износи десетине милиона ЕУР, те указујемо да је тражени лимит превелик не само за
локално тржиште осигурања, већ и шире и да ће вероватно бити теже прибавити
овакво покриће и да ће исто бити веома скупо и као такво оптеретиће трошкове на
овом пројекту. Такође, покриће професионалне одговорности са лимитима од преко 5
и више милиона еура на ино тржишту реосигурања често
није могуће
обезбедити у року који је прописао намчилац 5 дана. Предлажемо да размотрите
могућност измене тендерске документације у делу који се односи на тражени лимит
покрића осигурање од професионалне одговорности, са смањењем истог у границе
тржишне праксе. Предлог је 5.000.000 ЕУР.
Указујемо да ни већи и комплекснији пројекти немају овакав захтев.
1. Одговор Комисије:
Наручилац је у Конкурсној документацији, само одредио горњу границу која не треба
да буде већа од 10%. Доња граница ове полисе (минималан износ) зависи од самог
понуђача и изабране осигуравајуће куће.
2. Питање заинтересованог лица:
Предмер и предрачун - корекција термичка изолација цеви
Објавили сте откључан предмер и предрачун са пројектантским ценама, са
приказаним колонама јединична цена рада и јединична цена материјала, без колона за

укупну јединичну цену са пдв-ом и укупну цену са пдв-ом.
Да ли попуњавамо табелу у овој форми или ћете послати нови документ?
2. Одговор Комисије:
Као одговор на питање број 3 од 16.05.2018. године, грешком је објављен Предмер и
предрачун са пројектантским ценама ( 6.1 KGH instalacije). Нова табела ће бити
доступна на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. Мења се део
описа позиција које се односе на термоизолацију цевовода:
-01 Климатизација, поз. 01-12, ред 279
-02 Хлађење, поз. 02-05, ред 83
-03 Грејање, поз. 03-12, ред 39
-04 Расхладно постројење, поз. 04-09, ред 51
-05 Топлотна подстаница, поз. 05-33, ред 249
За све позиције важи да су класе горивости B1, а дебљина изолације је 13mm, осим за
позицију 02-05, где је дебљина изолације 9mm.
3. Питање заинтересованог лица:
4.2 Трафо станица- У збирној рекапитулацији не приказује се укупна цена без пдв за
05-00 Расклопни блок 0,4КВ ГР-Т2, односно није задата формула која повлачи укупан
износ.
3. Одговор Комисије:
Табела са задатом формулом ће бити доступна на Порталу јавних набавки и на
интернет страници наручиоца.
4. Питање заинтересованог лица:
4.1 Електро радови/ 2. напојни каблови и разводни ормани:
Позиција 2.17 - задата је погрешна формула у ћелији I281 која сабира све елементе РО
(не сабира се последња ставка сабирнице, клеме, проводници и остали
неспецифицирани материјал) Позиција 2.51 - задата је погрешна формула у ћелији
I795 која сабира све елементе РО (сабира се и укупан износ претходног РО, односно
ћелија I787)
4. Одговор Комисије:
Табела са исправљеним формулама ће бити доступна на Порталу јавних набавки и на
интернет страници наручиоца.
5. Питање заинтересованог лица:
1.1 Архитектура
Зидарски радови/ позиција 01-09, ред 66 (квадратура позиције 3.320,40м2) - није
задата формула Монтажне преграде - вредности свих позиција ове групе радова се
заокружују на цео број
5. Одговор Комисије:
Табела са задатом формулом ће бити доступна на Порталу јавних набавки и на
интернет страници наручиоца. Вредности свих позиција се заокружују на две
децимале.
6. Питање заинтересованог лица:
1.1 Архитектура / монтажне преграде, покривачки радови, изолатерски радови,
столарски радови, браварски радови, молерско-фарбарски радови, подополагачки
радови, спуштени плафони укупне вредности, односно збир свих позиција у
наведеним групама радова се заокружује на цео број и као такав се повлачи у збирну
рекапитулацију свих радова.

6. Одговор Комисије:
Збир свих позиција у једном делу 1.1 Arhitektura (Pokrivački, Izolaterski, Stolarski,
Bravarski, Aluminarija, Molersko-farbarski, Podopolagački, spušteni plafoni) се
заокружује на цео број, али се у Збирној рекапитулацији не повлачи као такав, већ се
заокружује на две децимале, па се Предмер и предрачун за ове радове због тога неће
мењати, као ни за све остале радове у којима се евентуално јави овај проблем.

Комисија за јавну набавку
- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;
- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу;
- Јадранка Савић, дипломирани правник;
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;
- Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке;
- Нада Димитријевић, специјалиста струковни инжењер грађевинарства;
- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике;
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке.
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоцa

