Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-3/2018-12/52
Датум: 04. јун 2018. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку радова у отвореном поступку
- изградња зграде правосудних органа у Крагујевцу редни број 13/2018
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 4. јуна
2018. године у 07.34 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
Поштовани,
у име свог клијента, а сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама, молим Вас за
јавну набавку број 13/2018 - изградња зграде правосудних органа у Крагујевцу, још
једном проверу еxцелл-а за ТС, јер последњи еxцел има опет “техничких грешака”,
тачније:УЗ 4/2- ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ТРАФОСТАНИЦА 10/0.4кВ, позиција 100.00, као и збирна рекапитулација, у које
није могуће унети цену, а самим тим понуђачи нису у могућности доставити предмер
у штампаном, ни у електронском облику, као што се захтева у конкурсној
документацији.
Знамо да је овај захтев неблаговремен, јер је упућен у року који је краћи од 5 дана од
дана подношења понуда, али исто тако понуђачи не могу да трпе штетне последице,
због пропуста наручиоца у смислу “техничких грешака” и немогућности да поднесу
понуду као што се захтева.
У складу са наведеним, молим да овај захтев узмете у разматрање, тј. да објавите
измењен или откључан предмер, као и да потврдите пријем овог емаила.
1. Одговор Комисије:
Поновном детаљном провером утврђено је да не постоји „техничка грешка“ у делу
4/2- PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA - TRAFOSTANICA
10/0.4kV јер је последња excel табела Предмера и предрачуна која је објављена 30.
маја 2018. године потпуно исправна.
- У делу TS откључана је колона за упис јединичне цене без ПДВ-а
- У делу збирна рекапитулација (Rek TS elektro) цена се ни не уноси већ се аутоматски
уписује у складу са постојећим формулама

Комисија за јавну набавку
- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;
- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу;
- Јадранка Савић, дипломирани правник;
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;
- Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке;
- Нада Димитријевић, специјалиста струковни инжењер грађевинарства;
- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике;
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке.
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоцa

