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У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и конкурсне документације за отворени поступак за јавну набавку 
радова - Радови на замени спољне столарије у оквиру текућег одржавања објекта бр. 1. ПУ „Пчелица“ 
Неготин,  ознака из општег речника 44221000– Прозори и врата и сродни артикли, на основу Пројекта 
замене спољне столарије у оквиру текућег одржавања објекта бр. 1. ПУ Пчелица Неготин, урађен од 
стране Пројектног бироа “HAUS projekt“, Неготин, број 085/19, децембар 2019. , ЈН бр. 4/2020 (у 
даљемтексту: конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем 
тексту:Комисија) наручиоца Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр. 1, 19300 Неготин, у 
законском року објављује свим заинтересованим лицима, измену и допуну конкурсне документацију 
као одговор на  питања постављена од стране Заинтересованих лица: 

 
       Питање 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. 

Одговор Наручиоца  

Наручила врши измену конкурсне документације  у делу III Технички услови, НАПОМЕНА , тако 
што сада гласи : „ НАПОМЕНА- као могућност Понуђача да обиђе објекат, уколико има потребе 
за тим.“ 

Образац бр. 1 није обавезни део понуде. 

Питање 2. 

-Молимо да се омогући преузимање шема столарије у електронској форми са Портала 
јавних набавки, с`обзиром да су приложене шеме, у оквиру конкурсне документације, 
нејасне и не читљиве. Описи позиција у оквиру шема су на неразумљивом језику. 

Одговор Наручиоца 

            Наручилац ће поставити у оквиру одговора. 

 
           Питање 3. 

  
У конкурсној документацији навели сте да је потребно уградити алуминијумску столарију 
која задовољава Uw= 1,1 W/m2K, док сте навели да је испуна столарије двослојно термопан 
нискоемисионо стакло 4+12+4.  
Како би тражени коефицијент за алуминијумску столарију био задовољен, да ли ће 
наручилац прихватити да се угради трослојно термопан стакло 4+12+4+12+4, за које je 
коефицијент Ug= 0,7 W/m2K?  



Уградњом побољшане серије алуминијумских профила и трослојним стаклом били би 
испуњени сви услову у погледу енергетске ефикасности објекта. 

 

Одговор Наручиоца 

Наручилац  ће прихватити уградњу предложеног стаклопакета, као и сваког другог са истим или 

бољим  карактеристикама у погледу енергетске ефикасности. 

 

 
Питање 4. 
  
Захтевате доставно возило до 1т носивости: Молим Вас да измените документацију у овом 
делу из разлога што се по предмету јавне набавке уграђује столарија, коју није могуће 
превести доставним возилом већ камионом са потребном легом, како би превоз био 
безбедан. За овакав тип превоза потребно је теретно возило носивости мин. 1 т.  
Да ли ће наручилац прихватити четвороглаву варилицу, уместо захтеване двоглаве? 
 
Одговор Наручиоца 
  
Наручилац врши измену конкурсне документације у делу II ДОДАТНИ УСЛОВИ, 2. Технички 
капацитет , тако да сада гласи: 

- доставно возило носивости  минимум  1т- количина 3, 
- двоглава или четвороглава варилица –количина 1 
- двоглава тестера-количина 1. 

 
   
 

Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке број 04/2020 
 
 

 
 
   

                                                          
 


