
Наручилац
Библиотека града Београда
Кнез Михаилова бр. 56
11000 Београд
Датум: 24.07.2017. године
Деловодни број: 04-288

ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије на захтев за додатним појашњењима конкурсне документације
у отвореном поступку јавне набавке радова – Радови на текућем одржавању објеката у Земуну
и на Звездари, број јавне набавке 1.3.3/2017

Дана 21.07.2017. године достављен је захтев за додатним информацијама и
појашњењима конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке.

Поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015: у даљем тексту Закон), а у складу са конкурсном документацијом у
предметном поступку, део – Упутство понуђачима како да сачине понуду - Додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде ( поглавље VI, тачка 20.), дана
24.07.2017. године Комисија даје следећи:

О Д Г О В О Р

Питање 1:
У вези наведене јавне набавке за санирање кровова на вашим објектима а после увида на лицу
места сматрамо да не постоје услови за монтирање покретне скеле као и да тендерском
документацијом није предвиђена заштита пролазника која је неопходна код ове врсте радова.
Предлажемо измену тендерске документације како би се тачно утврдила врста заштите и
површина коју треба штитити на основу које би извођач могао да да цену.

Одговор:
У техничкој спецификацији је дошло до грешке у напомени датој на почетку радова демонтаже.
Напомена се односи на све позиције спецификације радова и текст напомене гласи:
Извођач ће монтирати скелу (површине 160m2) за потребе формирања заштите пролазника и
изношења и спуштања материјала, а у свему по прописима и мерама заштите на раду. Скела
није исказана као посебна позиција.

Наручилац је извршио измену конкурсне документације.

Понуђачи подносе понуде у складу са извршеним изменама.
У прилогу достављамо измену конкурсне документације – пречишћен текст.



Имајући у виду да је дана 24.07.2017. године измењена конкурсна документација, а како
је чланом 63. став 5. Закона прописано да ако наручилац измени конкурсну документацију осам
или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда, нови рок за подношење понуда је 01.08.2017. године године до 11.00 часова.
Отварање понуда ће се одржати одмах након истека рока за подношење понуда дана
01.08.2017. године у 11.30 часова.

У прилогу достављамо обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Комисија за јавну набавку
у отвореном поступку јавне набавке радова –

број јавне набавке 1.3.3/2017
образована Решењем бр. 04 - 139 од 15.05.2017. године


