
 
 
Наручилац: 
Дом здравља „Нови Београд“ 
Гоце Делчева 30, Нови Београд  
 

ПРЕДМЕТ: Питање и одговор „ Извођење радова на текућем одржавању свих служби 
Дома здравља Нови Београд (молерско-фарбарски, подополагачки и остали)“, редни број 
набавке 36/2014. 
 

Потенцијални понуђач је поставио стедећа питања: 
1. У „Обрасцу структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни“ страна 22 од 39,  

дефинисати количину за столарске радове у оквиру предмета за Дом здравља у улици 
Омладинских бригада 104. 

 
Такође, потенцијални понуђач је поставио питање:  
2. Да ли подови са противклизношћу R11 могу да се замене са подовима чија противклизност 
испуњава услове примене у објектима исте намене? 
 
 Одговор Наручиоца:  
1. Наручилац врши измене конкурсне документације тако што се у „Обрасцу структуре 
понуђене цене, са упутством како да се попуни“ страна 22 од 39  за ставку VI Столарски радови 
у пољу (бр.4 ) - Количина брише се реч „ком.“ и сада стоји „6“ . 
 
2.  Наручилац је потенцијалном понуђачу послао захтев за појашњење питања са циљем да се   
увиди који најнижи степен противклизности испуњава услове у објектима исте намене. У 
одразложењу је наведено да степен противклизности R9 испуњава услове примене у објектима 
исте намене. 
Наручилац врши измене конкурсне документације на основу сугестије датог од стране 
понуђача, тако што се у „Обрасцу структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни“ 
под ставком III Подполагачки радови за тачку под ред. бројем 2 мења реченица „противклизност  
DIN 51130  R 11 „ и сада гласи „противклизност  DIN 51130 минимум  R9“ 
 

У складу са горе наведеним понуђачи могу у обрасцу да прецртају, или избеле 
постојећи назив за наведенее ставке и ручно допишу називе у складу са горе наведним 
изменама. Уколико пак не изврше ручно дописивање свеједно ће се сматрати да је понуда 
поднешена у складу са горе наведеним изменама. 
 
Понуђачи припремају своје понуде узимајући у обзир ово појашњење. 
 

Напомена: Рок за подношење и отварање понуда остаје непромењен. 
 
Такође, напомињемо понуђачима да подносе понуде узмајући у обзир измене и допуне 
конкурсне документације. 
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