
 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК 

Светог Саве 66, 32000 Чачак, ПИБ: 101892627, матични број: 07181817, текући рачун: 840-46661-19, 840-46667-98, 

тел/факс: 032/222-302, 032/320-868, www.studentskicentarcacak.co.rs, tehnicki.sekretarsc@open.telekom.rs 

 

На основу чл. 63 ст. 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 

124/12,14/15 и 68/15) Студентски центар Чачак, Чачак, Светог Саве 66 (у даљем тексту: 

Наручилац) дана 13.06.2019.год.oбјављује 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

у поступку јавне набавке ЈН бр. Р-1.3.1./19 

 

I Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке упутиo je дана 

11.06.2019. године  и 12.06.2019. године  путем e mail-a следећa питањa: 
 

Питање:  

 

Pitanje 1: Na strani 16 konkursne dokumentacije kao sredstvo finansijskog obezbeđenja 

traženo je pismo o namerama banke za izdavanje bankarske garancije za dobro izvršenje posla 

u iznosu od 10 % od vrednosti ugovora bez PDV-a i sa rokom važenja 30 dana duže od dana 

isteka roka za konačno izvršenje posla i pismo o namerama banke za izdavanje bankarske 

garancije za izvršenje radova u ugovorenom roku u iznosu od 10 % od vrednosti ugovora 

bez  pdv-a i sa rokom važenja 8 dana dužim od ugovorenog roka.  

Molimo vas da nam pojasnite razliku između ova dva navedena pisma o namerama, odnosno 

bankarskih garancija, jer smatramo da bankarska garancija za dobro izvršenje posla 

predstavlja takođe garanciju da će ponuđač izvršiti posao u skladu sa klauzulama iz ugovora, 

odnosno navedena garancija se odnosi na celokupan ugovor pa između ostalog i na rok 

izvođenja radova,odnosno da će ponuđač radove izvesti u ugovorenom roku. Molimo vas da 

izmenite konkursnu dokumentaciju tako da kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro 

izvršenje posla definišete samo jedno pismo o namerama odnosno jednu bankarsku garanciju. 

Одговор: 

Основна делатност установе је смештај студенат који се исељавају 15.07.2019.године, а 

усељавају се од 20.08.2019.године до 30.08.2019.године, што значи да само у том 

временском периоду могу да се изведу предметни радови, а самим тим је уговорени рок 

битан елеменат уговора.Писмо о намерама банке,односно банкарска гаранција за добро 

извршење посла се односи на квалитет изведених радова у складу са техничким 

прописима за ову врсту радова.  

 

Pitanje 2: 

 

 Pitanje 2: U predmeru radova građevinsko-zanatski radovi za poziciju broj 6 navedeno je da 

je obračun po m3 zida. Molimo vas da nam odgovorite da li je regularna jedinica mere m3 s 

obzirom da se u praksi za pregradne zidove obično daju cene u m2? 

Одговор:Јесте регуларна јединица мере m3. 
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Pitanje 3:  

U predmeru radova građevinsko-znatski radovi pozicija 15 glasi "Nabavka materijala , izrada 

i montaža pregrada od al.profila bele boje sa ispunom od pvc panela u 

boji po izboru naručioca. Pregrada je visine 2m sa ugradnjom vrata na tuš kabinama i 

kabinama 

wc. Vrata obezbediti okovom i bravljenjem sa unutrašnje strane. Obračun po m2 pregrade" 

 

Molimo vas da nam odgovorite da li imate šemu kako treba da izgledaju navedene pregrade 

jer je teško dati cenu za navedenu poziciju po m2 na osnovu datog opisa iz predmera, a samim 

tim opis je dosta nejasan i iz njega se ne može zaključiti ni koje su dimenzije pregrada, koliko 

ih ima i koliko je vrata neophodno. Takođe je nejasan opis gde piše da su pregrade od al. 

profila u beloj boji a ispuna od pvc panela po izboru naručioca. Molimo vas da nam 

odgovorite da li su i pvc paneli takođe bele boje? 

 

Одговор: 

Одговор на постављено питање се налази у Шеми организације туш кабина и кабина 

wc-a,односно комплетног једног санитарног чвора са позицијама зидова и ал.преграде. 

 

II Ови  одговори чине саставни део конкурсне документације. 

 

III Контакт: javne.nabavkesc@mts.rs, тел/факс 032/222-302, у радно време од 7,00-15,00 

ч. 

 
Прилог: 

-шема 

                                                                                               Комисија за јавне набавке 
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