
 

 

                     
   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАРОДНА СКУПШТИНА 
   03 Број: 404-8/26-18-05                                                          
      30.10.2018. године 
          Б е о г р а д 
 
 
                На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 
14/15 и 68/15) доствљамо вам                

 
 

ОДГОВОР 
на питања из писаног захтева  за појашњење у вези  са припремањем понуде за  набавку 

радова – замена дотрајалих дрвених прозора, ЈН бр. 21/18 

 
                   

П и т а њ a: 
 

 1.  Na osnovu zakona o javnim nabavkama a vezano za JN 21/18 molimo Vas da nam dostavite dodatne 
informacije Vezano za ovu nabavku – sheme stolarija koja se ugradjuje sa okvirnim dimenzijama I 
kolicine . 
 

 

2. Pisem u vezi sa dodatnim pojašnjenjem za javnu nabavku Zamena dotrajalih drvenih prozora 

JN br. 21/18 

 

U Obrascu strukture cene VI2 navedene su samo jedinične cene (sa i bez PDVa), ali ne i mere, 

odnosno količine, u smislu da je navedeno da se upiše jedinična cena po m2 zamene prozora, a 

ne piše koliko ukupno ima kvadrata prozora, kao i iznošenje nameštaja isto u m2, što je 

neuporedivo, ili oblaganje sreč folijom, ili malterisanje, isto u m2, a ne piše nigde koliko ima 

kvadrata koji se oblažu ili malterišu. Na kraju, od ponuđača se traži da na kraju sabiraju jedinične 

cene neuporedivih stavki (površina pod prozorima i iznošenje nameštaja).  

 

Takođe, ni u delu II Vrste, tehničke karakteristike, kvalitet, količina i opis radova... nisu 

navedene količine.  

 

Molimo za dodatno pojašnjenje obrasca, ili izmenu dokumentacije, odnosno da se navede kolike 

su količine radova, jer cena uveliko zavisi od količine. Nije ista cena za zamenu 2 kvadrata 

prozora ili 200 kvadrata.  

 

 

 
О д г о в о р и: 

1.  У конкурсној документацији у поглављу II Врсте, Техниччкакарактеристике, квалитет..., под 
тачком 7. наведено је у опису  радова „Тачне мере узети на лицу места. Ценом обухваћен 
комплетан рад и материјал. Обрачун по м2“ 
 



 

 

У истом поглављу конкурсне документације наведено је такође и следеће: 
 

„НАПОМЕНА:  

 Понуђачи су у обавези да пре достављања понуде изврше обилазак локација на 

којима ће се вршити радови, уз претходну најаву на е-маил: ljiljana.vrzina@parlament.rs. 

 Представник понуђача који ће вршити обилазак локације, дужан је да својство 

представника понуђача докаже предајом овлашћења. 

 О извршеном обиласку локације, сачињава се записник који потписују представник 

понуђача и лице за контакт Наручиоца. 

 Понуда понуђача који није извршио обилазак локација, биће одбијена као 

неприхватљива. 

 Право обиласка локације је до истека рока за постављање питања на предметну 

јавну набавку,  (најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда). „ 

Из горе наведеног се може закључити да потенцијални понуђачи МОРАЈУ обићи 

локацију  на којима ће се вршити радови, како би сачинили прихватљиву понуду, а 

изабрани понуђач, након увођења у посао од стране наручиоца  мора тачне мере узети на 

лицу места. 

 
 
2.  У моделу уговора у члану 2. је наведено „Уговорена цена обухвата све припремне и завршне 
радове, као и све трошкове за рад, материјал, алат и транспорт“. 
Значи изабрани Извођач радова је дужан да набави материјал, изврши израду ПВЦ прозора, 

изврши транспорт, изврши демонтажу постојећих прозора, угради нове, изврши фино ампасовање 

и инвеститору преда у потпуности изведене и уграђене ПВЦ прозоре. 

Извођач је дужан да све мере мора проверити на лицу места пре почетка радова. Обрачун 

по м2 у потпуности готовог изведеног прозора са свим неопходним и потребним 

предрадњама, материјалом и радом. 

Понуђачи су у обавези да пре достављања понуде изврше обилазак локација на којима ће се 

вршити радови како би сачинили прихватљиву понуду, а изабрани понуђач, након увођења у посао 

од стране наручиоца,  мора тачне мере узети на лицу места. 

 

 

                                                                                                       КОМИСИЈА   ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ                                                                                                                       

 Напомена: 
Одговор је објављен на Порталу  јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 
 
Одговор  на питањe и појашњење имају карактер саставног дела конкурсне документације                                                                                                              
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