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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/2015 и 

68/2015 у даљем тексту: Закон), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 
 

Објављује 
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Предмет јавне набавке: „Филијала Лесковац - извођење радова на реконструкцији и адаптацији објекта 

Филијале“ ЈН 37/2019  

У Конкурсној документацији за јавну набавку радова „Филијала Лесковац - извођење радова на 
реконструкцији и адаптацији објекта Филијале“ ЈН 37/2019 у оквиру поглавља II ТЕХНИЧКИ 

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ додаје се НАПОМЕНА: Минимални критеријуми у погледу енергетске 

ефикасности опреме која ће бити уграђена у оквиру радова на реконструкцији и адапртацији објекта 
Филијале Лесковац који су дефинисани Правилником о минималним критеријумима у погледу 

енергетске ефикасности у поступку јавне набавке добара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2015) доказују се 
достављањем техничког листа или другог одговарајућег доказа. У случају да Понуђач не достави 

наведене доказе понуда ће се сматрати неприхватљивом.  

 

Tакође се горе поменутом напоменом допуњује садржина прилога која је дата на ЦД-у, у Вендор 

листама. 

Мења се садржина пројектне документације која је на ЦД-у у виду исправке грешке. Исправка се 

односи на опис у АГ Предмеру радова, XV Сувомонтажни радови - позиције 1 и 2 и то: уместо „техничке 

карактеристике које прозор треба да испуни:“ сада стоји: „техничке карактеристике које зид треба да 

испуни“.  

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

Наведена допуна ће бити достављена свим заинтересованим лицима која су већ преузела претходни 

ЦД, како би понуђачи имали све потребне податке а у циљу припремања прихватљиве понуде.  

О б р а з л о ж е њ е 

  У Конкурсној документацији за јавну набавку радова Филијала Лесковац - извођење радова на 

реконструкцији и адаптацији објекта Филијале“ ЈН 37/2019, која је објављена на Порталу јавних 
набавки Управе за јавне набавке, дана 18.07.2019. године, извршена је допуна као у диспозитиву 

сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, а у циљу припремања прихватљиве понуде.   

Наведена допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних 
набавки Управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца www.pio.rs 

 
 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

http://www.pio.rs/


II   ТЕХНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ 

 
ТЕХНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ 

ОБЈЕКТА ФИЛИЈАЛЕ ЛЕСКОВАЦ 

 
Пословни објекат РФ ПИО, филијала Лесковац, налази се на углу улица Пана Ђукића и Стојана Љубића у 

Лесковцу, на катастарској парцели к.п.7825 КО Лесковац. Објекат је грађен од 1986. до 1990. године. 
Спратност објекта је подрум, приземље и три спрата (По+П+3). 

Намена објекта је пословна, са укупном бруто површином од 4.728,28м², односно нето површином од 
4.235,19 м². Предмет пројекта је део објекта који користи РФ ПИО од око 2.177,07м² нето површине, док 

остали простор користи Удружење пензионера Лесковца и, малим делом у приземљу, власници локала. 

Идејним пројектом који је израдило предузеће „Крип инжењеринг доо, Београд, Трнска 4“ д.о.о. кроз 
предмер и предрачун радова дефинисан је обим и врста радова и извршена је стручна процена вредности 

предвиђених радова. На основу те пројектне документације дата је процењена вредност радова и сачињена 
је тендерска документација за одабир најповољнијег понуђача. Идејни пројекат бр. ПД-43/17-ИДП од маја 

2017. године, чији је саставни део главна свеска, пројекат архитектуре, пројекат конструкције, пројекат 

хидротехничких инсталације, пројекат електроенергетских инсталација, пројекат телекомуникација и 
сигналних инсталација, пројекат машинских инсталација, пројекат лифта, елаборат заштите од пожара и 

елаборат енергетске ефикасности, урађен од Предузећа за пројектовање, грађење и инжењеринг „Крип“ из 
Београда, добио је 08.11.2017. од стране Градске управе Града Лесковца под бр. 351-16456/17-02. Решење 

о одобрењу за извођење радова на санацији, адаптацији и реконструкцији (у постојећем габариту и 
волумену) пословног објекта РФ ПИО, филијала Лесковац у улици Пана Ђукића у Лесковцу на КП. бр.7825, 

КО Лесковац. Након тога предузеће за пројектовање, грађење и инжењеринг „Крип“ израдило је Пројекат 

за извођење на основу кога ће се изводити радови. 

Предметном набавком, а на основу пројектне документације за санацију, реконструкцију и адаптацију 

објекта у постојећем габариту,  предвиђени су следећи радови: 

• санација подрумских етажа од влаге 

• санација фасаде 

• санација кровног покривача 

• замена спољне столарије 

• замена унутрашње столарије 

• замена унутрашњих подних облога 

• замена зидних облога 

• спуштен плафон 

• замена постојећег лифта 

• замена водоводне, канализационе и хидрантске инсталације 

• замена свих санитарних уређаја 

• комплетна реконструкција електроинсталације, расвете и галантерије 

• повезивање електроинсталације на дизел-агрегат 

• реконструкција и уградња следећих телекомуникационих и сигналних   инсталација: телефонска 

инсталација, структурни кабловски систем, систем аутоматске детекције и сигнализације пожара, контрола 
приступа у одређене просторе, евиденција радног времена, видео надзор унутар објекта и периметра, 

противпровална инсталација, пројектор, систем за управљања редовима; 

• термотехничке - машинске инсталације: топлотна подстаница, радијаторско грејање,  ВРФ системи 

климатизације, вентилација; 

НАПОМЕНА: Минимални критеријуми у погледу енергетске ефикасности опреме која ће бити уграђена у 

оквиру радова на реконструкцији и адапртацији објекта Филијале Лесковац који су дефинисани 

Правилником о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке 

добара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2015) доказују се достављањем техничког листа или другог одговарајућег 

доказа. У случају да Понуђач не достави наведене доказе понуда ће се сматрати неприхватљивом. 


