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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом понуде у
поступку јавне набавке мале вредности: Извођење радова на демонтажи постојећег и уградњи
новог топловодног котла у котларници Испостеве Бела Паланка, Филијале за Пиротски округ са
седиштем у Пироту, редни број набавке: 404-22-343/15-42.
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15),
заинтересовано лице у поступку јавне набавке радова на демонтажи постојећег и уградњи новог
топловодног котла у котларници Испостеве Бела Паланка, Филијале за Пиротски округ са седиштем у
Пироту, редни број набавке: 404-22-343/15-42, обратило се Републичком фонду за здравствено
осигурање захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев број 08/3 404-2-37/15-7, од
17.03.2016.
Питања заинтересованог лица и одговор Комисије:
Питањe бр.1:
„На страни 5 – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА/ТЕХНИЧКИ ОПИС, поднаслов: Постојеће стање
термичког омотача. Описујете да је конструкција таванице првог спрата каратаван, слојеви термичког
склопа према негрејаном тавану су типски за тзв. каратаван и састоје се од малтера дебљине 2cm, трске
дебљине 2cm, дрвене подконструкције дебљине 5 cm, даске са горње стране дебљине 2cm итд.
Молимо вас да потврдите да ли је заиста таванска подконструкција дебљине 5cm или је настала
грешка у куцању па је та дебљина већа, ако је ипак већа, определите је“.
Одговор:
Дрвена подконструкција (плафона) је дебљине 5 cm, како је наведено на страни 5/41 КД.
Питањe бр.2:
„Која је површина таванског простора, односно плафонске конструкције изнад првог спрата која се
штити термоизполацијом“.
Одговор:
Површина таванског простора, односно плафонске конструкције изнад првог спрата која се штити
термоизолацијом је 140m². На страни 6/41 У Предмеру и предрачуну, позиција 3, у колони Јединица
мере, уместо ком. треба да стоји m². На страни 25/41, у Обрасцу бр 3.1, позиција 3, у колони Јединица
мере, уместо ком. реба да стоји m².
Наручилац ће објавити пречишћени текст Коннкурсне документације, усаглашен са наведеном
изменом, а исте ће бити обележене.
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Питањe бр.3:
„На страни 7 тендерске документације у уоквиреном делу налажете обавезан обилазак објекта.
Да ли због потпуног увида у место рада, или због потврде о обиласку објекта који понуђачи
требају да приложе уз понуду“.
Одговор:
Наручилац је предвидео обавезан увид у место рада (стр.7/41, 26/41 КД) због потпуног увида у
место рада, ради сачињавања исправне понуде. Доказ о извршеном увиду је Записник (обр.9, стр.41/41
КД), који се прилаже уз понуду као њен обавезни саставни део.
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