
Дирекција за планирање и изградњу 
“Краљево” из Краљева

Наш број:         104/1

Датум:             14.01.2016. године

Обрадио:        

       
                                       

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), дајемо додатне информације и појашњења у  вези са  
припремањем понуде за јавну набавку – Изградња павиљона Дечијег одмаралишта 
“Гоч” на Гочу број ЈН  1.3.29 по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу 
јавних набавки од 23.12.2015. године:

Дана 14.01.2016. године заведен у Дирекцији под бројем 104 достављено је питање  
заинтересованог понуђача:

      
“У  конкурсној  документацији  код  додатних  услова  за  доказивање  кадровског
капацитета  тражи  се  да  понуђач  треба  да  располаже  довољним  кадровским
капацитетом, односно да има запослене инжењере, као доказ прилаже се уговор о
раду на неодређено или одређено време или уговор о радном ангажовању с тим да
уговор мора трајати онолико колико траје период извођења радова.”

Питање бр. 1 

1. Да ли понуђач за кадровски капацитет може имати ангажована лица уговором о
допунском раду по члану 202. Закона о раду (Службени гласник РС, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 39/12 и 75/14). 

Одговор бр. 1
Понућач може имати ангажовано лице уговором о допунском раду по члану 202 
Закона о раду.

Питање бр. 2 
         
“Да ли предмер радова можемо да попунимо и доставимо у Екселу?”

Одговор бр. 2

Предмер радова не може бити попуњен и достављен у Екселу. 
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“У конкурсној документацији се наводи да уколико група понуђача подноси заједничку
понуду, образац понуде потписује и печатом оверава овлашћени члан групе који за то
има  писмено  овлашћење  осталих  чланова  групе,  које  овлашћење  се  обавезно
прилаже у понуди.”

Питање бр. 3 

“Да ли је  довољно, ако група понуђача подноси заједничку понуду,  да се достави
само  споразум  о  заједничком  наступању  у  коме  је  наведено  ко  је  овлашћен  да
предаје, потписује и оверава понуду или мора да се прави посебно овлашћење?” 

Одговор бр. 3

Споразум  о заједничком наступању се обавезно доставља (члан 81. ЗЈН), а образац 
оверава и потписује овлашћени члан групе, што се може видети из споразума.

“У конкурсној документацији у предмеру радова код демонтаже и рушења објекта да
би се правилно калкулисала позиција пошто је дата паушално потребно је да дате
најосновније одреднице:”

Питање бр. 4 

“Које је укупне бруто површине постојећи објекат у основи?” 

Одговор бр. 4

Бруто површина објекта у основи је 630 м2.  

Питање бр. 5 

“Које спратности је постојећи објекат?” 

Одговор бр. 5

Постојећи објекта је спратности Пр+0.

Питање бр. 6 

“Од ког материјала је изграђен постојећи објекат?” 

Одговор бр. 6

Постојећи  објекат  је  монтажног  карактера,  дрвена  конструкција  са  адекватном
облогом зидова.

Питање бр. 7 

“Колико отвора има објекат, пвц прозора и врата, који треба да се демонтирају?” 

Одговор бр. 7

Столарија се демонтира по следећој спецификацији:



1.  Демонтирање  спољних  дрвених  прозора,  врата  и  портала,  у  конструкцији  од
дрвених профила и испуном од стакла, заједно са довратницима.
дим 155/205 – двокрилна врата ............... ком   2
дим 55/50 – прозор ................................... ком   8
дим 55/44 – прозор ................................... ком   8

2.  Демонтирање  спољних  и  унутрашњих  ПВЦ  прозора,  врата  и  портала,  у
конструкцији од ПВЦ профила и испуном од стакла, заједно са довратницима.
дим 155/246 – двокрилна врата ............... ком   1
дим 107/170 – прозор ................................ ком 42
дим 65/55 – прозор ................................... ком   8
дим 150/245 – двокрилна врата ............... ком   1

3. Демонтирање унутрашњих дрвених врата заједно са довратницима и праговима,
са и без надсветла и испунама од стакла
дим 155/246 – двокрилна врата ............... ком   3
дим 80/245 – једнокрилна врата ............. ком 23
дим 70/245 – једнокрилна врата ............. ком   2
дим 90/205 – једнокрилна врата ............. ком   2
дим 80/200 – једнокрилна врата ............. ком   2
дим 60/200 – једнокрилна врата ............. ком 18


