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08/3 бр. 404-2-32/19-11 
14.02.2020. године 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације у поступку јавне набавке Услуге израде 
пројектно – техничке документације и услуге техничке подршке у управљању објектима 
за потребе РФЗО, ЈН број 404-22-228/19-33. 
 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 
68/15), заинтересовано лице у поступку предметне јавне набавке, обратило се дана 14.02.2020. 
Наручиоцу, електронском поштом, са захтевом за појашњењем Конкурсне документације. 
Захтев заведени код Наручиоца под бројем 404-2-32/19-10, дана 14.02.2020. 
 
 
Питање 1: 
Колико је оквирни број објеката за који се треба израдити пројектна документација. 
 
Питање 2: 
Колика је оквирна квадратура. 
 
Питање 3: 
Која је оквирна спратност. 
 
Питање 4: 
Која је локација објеката. 
 
Питање 5: 
Да ли кроз понуду требамо обухватити и стручни надзор. 
 
Питање 6: 
Кoји су планирани садржаји објеката. 
 
 
Одговор Наручиоца на питање број 1, 2, 3 и 4: 
На страни 7/40 КД, у Поглављу 4, под насловом ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА и поднасловом 
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ВРСТА И БРОЈ), Наручилац је навео да  
нема унапред планиране и дефинисане пројектне активности, односно нема списак објеката за 
које је потребно израдити техничку документацију (пројекте). Процена врсте и броја техичке 
документације која ће бити израђена условљена је проценом приоритета извођења 
идентификованих и класификованих радова и потребама Наручиоца током периода важења 
уговора. Врста и број техничке документације која ће бити израђена условљена је и 
опредељеним износом финансијских средстава Наручиоца за ту намену, а који износ је 
истовремено и износ процењене вредности ове јавне набавке. 
 
На страни 8/40 КД, у Поглављу 4, Наручилац је навео да је врста и број (количина) техничке 
документације која ће бити израђена током важења уговора о јавној набавци условљена 
проценом неопходних радова (идентификованих и класификованих) и потребама Наручиоца, а 
у Табеларном приказу навео је ВРСТЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ која могу бити израђене 
током периода важења уговора о јавној набавци.  
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Одговор Наручиоца на питање број 5: 
Услуга вршења стручног назорa над извођењем радова који се изводе на основу израђене 
техничке дикументације није предмет ове јавне набавке. Наручилац има закључен уговор о 
јавној набавци услуге вршења стручног надзора над извођењем радова.  
 
 
Одговор Наручиоца на питање број 6: 
Објекти РФЗО су пословни објекти – пословне зграде које се употребљавају у пословне, 
административне сврхе. 
 
 
 
 
Ови одговори не представљају измену Конкурсне документације. 
Рок за подношење понуда остаје непромењен: 18.02.2020, до 10.00. 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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