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БРОЈ ДУ-ЈНР-05/20
На основу захтева „заинтересованог лица“, упућеног наручиоцу путем електронске
поште дана 27.07.2020.године, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), дајемо тражене додатне информације
и појашњења у вези конкурсне документације јавне набавке број ДУ-ЈНР-05/20 – радови
на скијашници и вешерници у дому на Копаонику.
1. Питање:
У конкурсној документацији – Финансијски капацитет 1.2 неопходно је да:
А) ако је понуђач „Правно лице“, уважећем Scoring-u за област 41-Изградња зграда, сектор ФГрађевинарство, издатом од странеАгенције за привредне регистреРепублике Србије има
бонитетнајмање А - (прихватљиви бонитетису ББ- , ББ, ББ+ и АА),ако је понуђач„Правно лице“, у
важећем „Scoring-u”издатом од стране Агенције запривредне регистре РепубликеСрбије, као
привредно друштво имаукупан бонитет најмање “B”(прихватљиви бонитети су BB- , BB,BB+ i
AA), у области 43 -Специјализовани грађевински радови,има најмање добар бонитет
„C“(прихватљиви су CC-, CC, CC+, BB-,BB, BB+ и АА), као и да у “Z – score”Алтмановафункција
вероватноћебанкротства за 2019. годину будевећа од 3,00.”
- Молимо Вас да појасните који су бонитети прихватљиви јер се из текста датог у
конкурсној документацији то не може закључити?
1.Одговор:
Уважава се примедба „заинтересованог“ лица, па ће се због недовољне прецизности
формулације настале услед техничке грешке у припреми документације као и у циљу њеног
поједностављења, извршити одговарајућа измена текста наведеног додатног услова у I измени и
допуни конкурсне документације предметне јавне набавке која се објављује на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца.
2. Питање:
Молимо Вас да појасните где уписујемо јединичну цену за позиције из Предмера и
предрачуна радова и то:
- I Пројектовани радови на скијашници, бр. 2 Да ли уписујемо јединичне цене за сваки тип
радијатора или дајемо цену за комплет?; бр.7Да ли уписујемо јединичне цене за сваки тип цеви
појединачно по м' или дајемо цену у комплету за све типове цеви?бр.8 Да ли се подразумева
50% од сума свих позиција од 1-7 укључујући и позиције бр.1 и бр.7?
- XVI Електро радови скијашница, бр.1 Да ли дајемо само јединичне цене за опрему у разводној
табли или треба кроз јединичну цену опреме која се смешта у разводној табли да зарачунамо и
испоруку и уградњу разводне табле?
2.Одговор:
-На позицији бр.2. у оквиру „I –Пројектовани радови на скијашници“, даје се цена за
комплет како је и наведено у Обрасцу 6.3. „Предмер и предрачун радова“.
-На позицији бр.7. у оквиру „I –Пројектовани радови на скијашници“, даје се цена за
комплет како је и наведено у Обрасцу 6.3. „Предмер и предрачун радова“.
-Опис позиције радова бр.8. у оквиру „I –Пројектовани радови на скијашници“ који гласи:
„Потрошни материјал 50% од сума свих позиција од 1-7“, како је и написано, подразумева
50 % од суме свих позиција од 1 до 7, укључујући и позиције бр. 1. и бр.7.

-У Обрасцу „Предмер и предрачун радова“, „XVI -Електро радови скијашница, позиција
број 1, кроз јединичне цене опреме која се смешта у разводној табли треба зарачунати и
трошкове испоруке и уградње разводне табле.
У вези са датим одговором и појашњењем 1. питања, извршиће се 1.Измена и допуна
конкурсне документације и иста ће бити објављена на Порталу ЈН и интернет страници
наручиоца.
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