
 

Наш број: 1056/1 
Датум: 25.05.2020. године 
 
       
Предмет:  Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде – јавна набавка 
радова на текућем одржавању зграде 07/2020 
 
Наручилац је примио следећа питања потенцијалног понуђача: 
 
 
Питања:  
 
1. Молимо да се услов о обавезном обиласку објекта на коме се изводе радови избрише из 
конкурсне документације. Разлог за молбу произилази из многобројних решења Републичке 
комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, у којима је наведено да је обавезан 
обилазак локације непотребан и дискриминаторски услов. Предлажемо, да дати обавезан услов, 
преиначите у могућност Понуђачу да обиђе објекат, уколико има потребе за истим.  
 
2. У оквиру обрасца бр.5 на стр.28 конкурсне документације молимо за појашњење позиције под 
рб. 2. На коју врсту подлоге се гипс картонске плоче монтирају, и са којим везним средствима се 
монтирају за подлогу? Да ли се монтира подконструкција, а на њу облога од гипскартонских 
плоча? Ако је потребно монтирати подконструкцију, који тип подконструкције? 
 
3. У оквиру обрасца бр.5 на стр.28 конкурсне документације молимо за појашњење позиције под 
рб. 3 и рб. 4. Којом врстом боје ће се бојити површине предвиђене за обраду? Да ли је у питању 
дисперзија, полудисперзија или нека трећа врста боје?   
 
 
Одговори: 

1. На основу досадашњег искуства, код инвестиција овог типа (одржавање објекта, адаптација и 
поправке) показало се да је у интересу и извођача и инвеститора да потенцијални понуђачи, пре 
давања понуде, прегледају постојеће стање и тако стекну јасну слику о неопходним радовима, 
како се у току извођења радова не би појавили накнадни радови и додатни проблеми, и како би 
припремили што адекватнију понуду. 

С обзиром да као потенцијални извођач овај захев смарате „дискриминаторским“, уважавамо 
Вашу сугестију и обилазак локације остављамо као препоруку у обостраном интересу. 

 Понуда понуђача која не садржи потврду о обиласку објекта у којем се изводе радови неће бити 
одбијена. 

2. Фронт лифтовског језгра, односно подлога на коју се плоче шрафе је челични лим (описан код 
позиције 1. с тим што се код те позиције доњи део бруси, обрађује и фарба, а горњи део облаже 
гипс плочама) фиксиран уз челичну подконструкцију. Остајемо при захтеву да се гипс плоче 



 

шрафе типским системским шрафовима за гипсане системе. У делу где је браварска 
конструкција, може се додати неки саморезац, а у складу са решењем извођача, у циљу добијања 
што бољег резултата. Пре давања понуде је препорука сагледати захтеве на лицу места. 

3. Како је дато у описима, боја мора да буде потпуно усаглашена са постојећом бојом на 
суседним зидовима. У оквиру понуде потребно је понудити полудисперзију. 

 
 
 

         Комисија за јавну набавку 
 број ЈН 07/2020 


