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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 33/20 – ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА РАДАРСКОГ 

ЦЕНТРА “РЦ ВАЉЕВО” 
 

За јавну набавку у отвореном поступку бр. 33/20 – Изградња објекта радарског 
центра “РЦ Ваљево”, постављена су следећа питања понуђача: 

 

Питањe 1: 
 “Поштовани, 
у складу са чланом 63.ЗЈН а у циљу припремања исправне понуде за ЈН број 33/20 - 
ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА “РЦ ВАЉЕВО” указујемо вам на уочене недостатке: 
1)      У предмеру радова у делу „ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ 
ИНСТАЛАЦИЈЕ“ потребно је да појасните позиције које се односе на  II.РАЗВОДНИ 
ОРМАН И ТАБЛЕ.  
На крају позиције II.2 наведено је „напајање разводних табли из RO: кабал PP-Y 5x4 и PP-Y 
5x25 у количини од 13 комада односно 4 комада. Прво, да ли је грешка у јединици мере 
односно да ли треба дати цену по метру или по комаду? Друго, уколико је цена по комаду 
моли вас дефинишите просечну дужину једног комада.” 
  
Одговор на питање 1: 
У предмеру и предрачуну електроенергетске инсталације, део разводни ормани, позиције 
II.2 - напајање разводних табли из RO: кабл PP-Y 5x4mm2 ком 13 кабл PP-Y 5x25mm2 врши 
се исправка у ознаци јединице мере тако што уместо ознаке „ком“ треба да стоји ознака „м“.  
 
Питањe 2: 
 “Постовани,  
На страни 87/117 Конкурсне документације за набавку радова бр.33/20 Изградња објекта 
РЦ Ваљево,  укупна рекапитулација, недостаје позиција за масинске инсталације. 
Молимо да исправите Конкурсну документацијu.” 
  
Одговор на питање 2: 
Врши се исправка обрасца рекапитулације радова, страна 87. конкурсне документације, 
тако што се после ставке 3. „електроенергетске инсталације“ додаје ставка 4. за 
рекапитулацију машинских радова и хидроинсталације. Бројеви ставки 4,  5, 6, 7 и 8 постају 
5, 6, 7, 8 и 9.  
У прилогу нови исправљен образац рекапитулације радова. 
  
 Питањe 3: 
“Поштовани, 
конкурсну документацију није могуће одштампати тако да предмер радова буде 
целокупан, одштампане стране нису потпуне, већ недостају последњи редови. Молимо Вас 
да средите и такву  конкурсну документацију у ПДФ формату објавите на порталу јавних 
набавки.” 
  
Одговор на питање 3: 
Конкурсна документација у PDF формату биће објављена и на Порталу јавних набавки. 

 
за Комисију за јавну набавку  
 
 

             Ђорђе Кардум, дипл. мет.  



 
 
 
 
  
РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА 

   

  

1.     ГРАЂЕВИНСКИ И ЗАНАТСКИ РАДОВИ            _____________________ 

2.     УГРАДНА ОПРЕМА                                                  _____________________ 

3.     ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ          _____________________ 

4.     МАШИНСКЕ И ХИДРОИНСТАЛАЦИЈЕ             _____________________ 

5.     ЗЕМЉАНИ РАДОВИ                                                 _____________________ 

6.     ИНСТАЛАЦИЈЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ                  _____________________ 

7.     ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ                       _____________________ 

8.     ИНСТАЛАЦИЈЕ СПОЉАШЊЕ И  
УНУТРАШЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ              _____________________ 

9.     ЗАНАТСКИ РАДОВИ                                                _____________________ 
_________________________________________________________________ 
  
  
УКУПНО:  _____________________________ динара без ПДВ-а 

  

  

  
Датум Понуђач 

М. П. 
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