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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 4 конкурсне документације за  јавну набавку  
                    радова на изградњи конструкције у железничкој станици Београд  
                    Центар на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу 
                    објекта између оса 5-5'/ X-XVI (Фаза 3), у отвореном поступку, набавка 
                    бр. 73/2019 
 
 

Питање бр. 1:  
„У конкурсној документацији на страни 10/270 у делу технички капацитет траже се 
камиони кипери носивости преко 15t, а на страници 130/270 у Обрасцу 14-Изјава о 
неопходном техничком капацитету стоји Камион кипер носивости до 15t. Молим Вас 
да разјасните да ли је захтев за носивост камиона кипера преко 15t или до 15t“. 
 

Одговор бр. 1: 
У питању је техничка грешка, у Обрасцу 14-Изјава о неопходном техничком 
капацитету, на позицији 4., треба да стоји: Камион кипер носивости преко 15t 
(измена конкурсне документације бр. 24/2019-4046  од 11.12.2019. године). 
 

Питање бр. 2 

„Молимо вас да за позиције: 
А1) ЛАМЕЛА 5-7, 02 ИЗВОЂЕЊЕ ШИПОВА, поз 2.4. Слепо бушење шипова 

А2) ЛАМЕЛА 7-10, 02 ИЗВОЂЕЊЕ ШИПОВА, поз 2.4. Слепо бушење шипова 

А3) ЛАМЕЛА 10-12, 02 ИЗВОЂЕЊЕ ШИПОВА, поз 2.4. Слепо бушење шипова 

А4) ЛАМЕЛА 12-14, 02 ИЗВОЂЕЊЕ ШИПОВА, поз 2.4. Слепо бушење шипова 

дефинишете за бушење кроз коју категорију тла се односи дата цена. 

Молимо вас да нам доставите геомеханички елаборат.“ 
 

Одговор бр. 2: 
Према условима из конкурсне документације, заинтересовани понуђачи могу 
извршити увид у расположиву техничку документацију у Предузећу за изгадњу 
железничког чвора Београд д.о.о. ул. Стјепана Филиповића 45, особа за контакт: 
Зоран Петровић, дипл. инж. грађ. тел: 064/8652-737. 
 

Питање бр. 3:  
„Молимо да извршите продужење рока доставе понуде за најмање 21 дан од дана 
последњег измењеног рока за доставу понуде, односно 23.12.2019.год.“ 
 
 



 

 

 

 

Одговор бр. 3: 
Наручилац је рок за достављање понуда одредио у складу са чланом 95. став 1. 
тачка 1. Закона о јавним набавкама, и остаје при датом року из разлога што је то 
период који је довољан да би потенцијални понуђачи могли квалитетно 
сачинити своје понуде. 
 

Питање бр. 4:  
„Молимо да потврдите да методологија обрачуна износа за непредвиђене радове 
подразумева да се за сваку фазу додаје 5%, а затим се и на збирну цифру тих већ 
увећаних износа додаје нових 5% непредвиђених радова, у складу са 
рекапитулацијом радова.“ 
 

Одговор бр. 4: 
Наведена позиција у Обрасцу структуре цене се брише, евентуални 
„непредвиђени радови“ биће предмет новог уговарања (измена конкурсне 
документације бр. 24/2019-4046 од 11.12.2019. године). 
 

Питање бр. 5 
„У Упутству понуђачима како да сачине понуду на страни 17 стоји да су понуђачи 
дужни да у понуди доставе: 

a. Оригинал писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе 
достављања банкарске гаранције за добро извршење посла 

b. Оригинал писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе 
достављања банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном 
року.                                                         

Молимо да прецизирате да ли та писма по својој форми морају бити 
обавезујућа (биндинг) или не. 

Обзиром да у конкурсној документацији нису дате форме за писма о намерама 
пословне банке, молимо да одговорите да ли је форма ових писама слободна, а ако 
није молимо да доставите одговарајуће моделе писама.“ 
 

Одговор бр. 5: 
Писмо о намерама не представља по својој природи средство обезбеђења, већ 
потврду банке да ће захтевано средство обезбеђења доставити, и потенцијални 
понуђач је обавезан да исто, као саставни део Понуде, достави.  
Наручилац није у конкурсној документацији сачинио форме писама из разлога 
што банке, вођене својом пословном политиком, иста издају у различитој 
форми. 
Наручилац ће прихватити писма о намерама која садрже елементе дате у 
обрасцима 6 и 7 из конкурсне документације.  
 

Питање бр. 6: 
„Молимо да позиције са описом „поправка свих видљивих прслина репаратур 
малтером након штемовања и чишћења површина (у свему према упутству 
произвођача). Плаћа се паушално.“ У свим ламелама, дате процењену количину, 
обзиром да немамо никакве податке на основу којих би наведену количину могли 
сами да проценимо. Дефинисање једнаких тендерских количина свим понуђачима 
омогућиће исправност процедуре, а обзиром на уговор по јединици мере у фази 
извођења тачно вредновање и плаћање радова.“ 
 
 
 



 

 

 

 

Одговор бр. 6: 
Извођач је у обавези да све бетонске радове изведе у свему према приложеним 
техничким условима за извођење те врсте радова. Наведена позиција је 
укључена у предмер радова јер се на описаним местима врши наставак 
бетонирања раније изведених елемената конструкције па је тиме остављена 
могућност понуђачу да сам изврши процену трошкова за отклањање 
недостатака који могу настати на таквим местима, с тим да је у опису позиције 
наглашено да се то мора урадити репаратурним малтером. Ову позицију радова 
понуђач може користити  уколико жели да укупне трошкове извођења 
бетонских радова раздвоји на: трошкове извођења бетонских радова и 
трошкове отклањања недостатака репаратурним малтером. У супротном, 
понуђач формира јединичну цену за извођење бетонских радова којом је 
обухваћен процењен износ ове врсте трошкова, при чему на наведеној позицији 
радова уписује износ од 0,00 (нула) РСД. 
 

Питање бр. 7: 
„Молимо да потврдите да позиција наведена у претходном питању подразумева 
површинску репаратуру, а не и ињектирање.“ 
 

 Одговор бр. 7: 
Наведена позиција обухвата отклањање свих врста недостатака како би 
изведени радови били у складу са приложеним техничким условима.  

Питање бр. 8: 
„Молимо да потврдите да хидроизолација плоче на коти 105 представља привремено 
решење, у складу с Конкурсном документацијом 243/270.“ 
 

Одговор бр. 8: 
Термин „привремено решење“ за хидроизолацију  плоче на коти 105 је наведен 

у контексту фазности изградње објекта за коју је израђена техничка 

документација и не односи се на квалитет материјала и извођење радова који у 

потпуности морају бити у складу са приложеним техничким условима за 

извођење изолатерских радова.  

 
 

Комисија за јавну набавку 


