
 
 

 

 
 

  

    Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2020-17 

Дана: 20.02.2020. године 

        К и к и н д а 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку – Доградња,надоградња и реконструкција  

административне зграде и свлачионица на стадиону ФК „КОЗАРА“ у Банатском Великом 

Селу Фаза 1   Jн  17/2020 доставља: 

 

 

Одговор на захтев за додатним информацијама  

и појашњењима конкурсне документације 

 
Питање 1: 

Na strani 20 u delu konkursne dokumentacije koji se odnosi na tehničke karakteristike, pozicija stolarski radovi tačka 

broj 7a.004 navedeni su otvori slededih dimenzija: 

 

dimenzije  140x80  kom  18.00  
dimenzije  80x60  kom  4.00  
dimenzije  160x60  kom  4.00  
dimenzije  80x100  kom  5.00  
dimenzije  60x200  kom  2.00  
65x210  kom  1.00  
85x210  kom  5.00  
95x210  kom  1.00  
 

A zatim na strani 59, obrasca strukture cene sa uputstvom kako da se popuni, stolarski radovi, pozicija broj 7a.004 

navedeni su otvori slededih dimenzija: 

 

dimenzije  140x80  kom  18.00  
dimenzije  80x60  kom  4.00  
dimenzije  160x60  kom  4.00  
dimenzije  80x100  kom  5.00  
 

Kao što se vidi iz navedenog, nisu dati svi otvori u delu konkursne dokumentacije koji se odnosi na tehničke 

karakteristike i u obrascu strukture cene sa uputstvom kako da se popuni. Molimo vas da nam pojasnite koji se sve 

otvori ugrađuju na objektu. 

 

 

 

Одговор Наручиоца: 

Наручилац ће изменити конкурсну документацију 



 
 

 

Питање 2: 

 na strani 74 u modelu ugovora piše da izvođač radova treba da dostavi naručiocu bankarsku garanciju za povradaj 

avansnog pladanja u visini ugovorenog avansa od 30% od ugovorene vrednosti bez PDV-a, zatim na strani 87 piše da 

ponuđači treba da dostave pismo o namerama banke za izdavanje bankarske garancije na iznos od 30% od ponuđene 

cene sa PDV-om, kao i na strani 93 gde takođe piše da ponuđači treba da dostave pismo o namerama za povradaj 

avansa na iznos od 30% od ponuđene cene sa PDV-om a na strani 94 piše da izvođač radova treba da dostavi 

bankarsku garanciju za povradaj avansa na iznos od 30% od ukupno ugovorene cene bez PDV-a.  

Molimo vas da nam odgovorite da li se navedeno sredstvo finansijskog obezbeđenje za povradaj avansa (pismo o 

namerama uz konkursnu dokumentaciju, odnosno bankarska garancija nakon potpisivanja ugovora) dostavlja na 

vrednost SA PDV-OM ili na vresnost BEZ PDV-A? 

 

 

Одговор Наручиоца:  

Наручилац ће изменити конкурсну документацију 

 

Питање 3: 

Molimo za informaciju da li su tražena obavezujuda ili neobavezujuda pisma o namerama, s obzirom da ste na 87. i 

88. strani konkursne naveli obavezujuda pisma, dok u dodatnom pojašnjenju na 93. strani nije navedeno da u pitanju 

obavezujuda pisma o namerama. 

Одговор Наручиоца:  

 

Наручилац ће изменити конкурсну документацију 

 

 
  Комисија за јавну набавку 

 

Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 


