
 

 

 

Основна и средња школа „9.мај“ 

Зрењанин, Народне омладине 16  

број: 1831 

дана: 29.09.2014. године 
 

 

 

На основу 63. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12) Комисија за јавну 

набавку радова на реконструкцији и надградњи постојећег објекта – зграде основног образовања, 

у отвореном поступку по јавном позиву број 1640 од 08.09.2014. године, сачинила је  

 

ПРЕДМЕТ: Одговори на питања понуђача  
 

Један од потенцијалних понуђача је дана 26.09.2014. године упутио Комисији за јавну набавку 

радова на реконструкцији и надградњи постојећег објекта – зграде основног образовања, број ЈН 

III-3/2014, по јавном позиву број 1640 од 08.09.2014. године, следеће питање:  
 

ПИТАЊЕ:  

Поштовани, молим да ми појасните да ли је потребно приложити уз понуду Општи опис, 

реконструкција и надградња – грађевински радови на страни од 4. до 24, с обзиром да се на 

страни од 40. до 62 у оквиру описа предмета набавке налази исти опис радова? 

ОДГОВОР:  

Не, уз понуду није потребно доставити Општи опис, реконструкција и надградња – грађевински 

радови дат на странама од 4. до 24, с обзиром да ћете попуњени опис предмета набавке (на 

странама од 40 до 62) доставити у оквиру Обрасца понуде.   

 

Један од потенцијалних понуђача је дана 29.09.2014. године упутио Комисији за јавну набавку 

радова на реконструкцији и надградњи постојећег објекта – зграде основног образовања, број ЈН 

III-3/2014, по јавном позиву број 1640 од 08.09.2014. године, следеће питање:  
 

ПИТАЊЕ:  

Молим Вас да нам дате додатне информације конкурсне документације за предметну јавну 

набавку и то: 

У конкурсној документацији у делу ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, А – Грађевински радови, у делу III 

БЕТОНСКИ РАДОВИ стоји: 

1. Израда темеља од набијеног бетона марке МБ15; 

2. Бетонирање армираног бетонског темељног серклажа бетоном МБ20; 

3. Израда бетонског пода, дебљине 10цм, марке МБ15, пердашен; 

6.   Израда армирано бетонских серклажа, стубова, натпрозорника и надвратника бетоном 

марке МБ20. 

Да ли да понуђач достави понуду за радове за поменуте позиције према маркама бетона који су 

дати у опису јер се у пракси за поменуте радове обично користе веће марке бетона? Молимо Вас 

за појашњење. 

ОДГОВОР:  

Предмер и предрачун који је коришћен за предметну јавну набавку је саставни део пројектне 

документације. Не можемо га мењати. Слажемо се да је пракса другачија али понуду морате дати 

на основу предмера. 

 

Одговори су саставни део конкурсне документације  

 
 

 

                  Винко Симеуновић,  
                  председник комисије за  ЈН III-3/2014 


