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шифра: ОП-9/2019 

 

 

Наручилац је дана 19.06.2019. године од заинтересованог лица, путем е-маила, 

примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за 

јавну набавку  радова– изградња Културне станице „Слана бара“ (шифра: ОП-12/2019) 

 

Питање 1: „Молимо Наручиоца да у конкурсној документацији у делу предмера 

који се односи на машинске инсталације усклади колону са описима позиција и колону 

са јединицом мере. 

На пример: На страни 20/107 за позицију 5.2.6 у колони јединица мере наведено 

је м, а треба комад., На страни 21/107 за позицију 5.2.16 уместо комад треба м, На страни 

22/107 за позицију 5.6.24 уместо м треба комплет“ 

Питање 2: „Молимо Наручиоца да предмер радова из конкурсне документације 

за јавну набавку објави у excel-у“  

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку 

сачинила је дана 19.06.2019. године, додатне информације/појашњења, како следи:  

Одговор 1. „ За наведене позиције, дошло је до грешке приликом припреме 

конкурсне документације, те Наручилац изјављује да је меродавна јединица мере 

наведена у описима позиција, као и да ће објавити пречишћен текст конкурсне 

документације“ 

Одговор 2. „Наручилац ће објавити табелу у еxcel-у, уз напомену да се образац 

структуре цене из конкурсне документације мора попунити, а да табела у excel-у служи 

као помоћно средство ради лакшег рачунања и формирања укупне цене код Понуђача.“  

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављује на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца.  

 

 

Комисија за јавну набавку ОП-9/2019 

 

   


