
 

 

 

 

            

          ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 

          СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
           Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија                         

          Датум 24.01.2019. године 

 

Одговори на питања везани за конкурсну документацију, ЈН 97/2018 – Изградња и 

инвестиционо одржавање РФ ПИО- извођење радова на реконструкцији и адаптацији објекта 

филијале Ћуприја 

 

Питање 1: У предмеру за AG radove, XVII - Браварски радови у поз. 22 опис је дат за надстрешницу 

са ознаком А31 у шеми браварије. Јединица мере је комад. Да би се дала цена по комаду неопходно је 

израчунати материјал на основу шеме која је дата у пројектној документацији. У опису шеме текст се у 

потпуности разликује од описа у предмеру. Нису дати детаљи носача, као ни димензије на основу којих се 

рачуна тежина. 

Да ли можете да појасните на основу чега да се формира цена за ову позицију, односно на основу које 

шеме? 

Одговор 1: Потенцијални понуђачи понуду формирају на основу описа датог у Предмеру радова. Под 

тачком А31 у Идејном пројекту на основу кога је добијено Решење за одобрење радова (решење број 351-

311/2018-05-2 од 11.10.2018) разрађени су детаљи до нивоа потребног за формирање понуде. Обавеза 

извођача радова је да пре извођења позиције достави разрађен детаљ на одобрење Стручном надзору, а 

са којим се касније саглашава Наручилац.  

Питање 2: У предмеру за AG radove, XVII - Браварски радови у поз. 20 за бину и ограду са ознаком 

А29 у шеми браварије јединица мере је комад. Да би се дала цена по комаду неопходно је израчунати 

материјал на основу шеме која је дата у пројектној документацији. У шеми нису дати детаљи носача - 

распоред, као ни димензије на основу којих се рачуна тежина. 

Да ли можете да дате шему по којој се могу видети сви елементи неопходни за формирање цене за ову 

позицију? 

Одговор 2:  У шеми браварије која  је саставни део Идејног пројекта на основу кога је добијено Решење о 

одобрењу радова (решење број 351-311/2018-05-2 од 11.10.2018) налазе се сви неопходни подаци за 

прорачун цене коју је потребно дати по комаду.  У легенди која је саставни део шеме, ознака А29,  дате су 

димензије профила као и њихове дужине. Обавеза извођача радова је да пре извођења позиције достави 

разрађен детаљ на сагласност Наручиоцу и Стручном надзору.  

Питање 3: У предмеру радова у ЗБИРНОЈ РЕКАПИТУЛАЦИЈИ налази се под Е. ПРОТИВПОЖАРНА 

ЗАШТИТА, као и у ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНА у тендерској документацији. У датом предмеру радова не 

постоје описи за ову врсту радова. 
Молимо Вас да појасните да ли је грешка у рекапитулацији или недостају описи за радове који се 

односена ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ. 

Одговор 3: Одговор је дат кроз измену конкурсне документације. 

Комисија за јавну набавку 
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