
 
   Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
                Град Сомбор 
              Градска управа 
    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 Број:  404-349/2019-VIII 
 Дана: 27.12.2019. године 
       С о м б о р  
 
 
 На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), Наручилац Град Сомбор, доноси 
 
 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

за јавну набавку број: 404-349/2019-VIII 
- Пројектно-техничка документација за реконструкцију и санацију Геронтолошког центра у 

ул.Првомајски булевар у Сомбору 
 
За предметну јавну набавку постављено је питање и за исто дајемо одговор. 

 
ПИТАЊЕ:  

У вези са Конкурсном документацијом за ЈН број 404-349/2019-VIII 
отворени поступак – набавка услуга: Пројектно-техничка документација за 
реконструкцију и санацију Геронтолошког центра у ул. Првомајски булевар у 
Сомбору постављам питање: 

У делу прописаних додатних услова које мора да испуни понуђач захтева се 
у: Тачки 3. Најмање два уговора која се односе на адаптацију, санацију или 
реконструкцију за објекте високограднје јавне намене (геронтолошки центар, дом 
за стара лица, дом здравља, болница или клинички центар) најмање укупне 
вредности уговора од 50.000.000,00 динара без ПДВ-а; Овај услов је сасвим ОК. 
 

Тачки 4. Најмање пет пројеката који се односе на адаптацију, санацију или 
реконструкцију за објекте високоградње јавне намене (геронтолошки центар, дом 
за стара лица, дом здравља, болница или клинички центар) најмање укупне 
површине од 13.000 м2, са процењеном вредношћу радова у најмањем укупном 
износу од 1.000.000.000,00 динара без ПДВ-а; 

Питање: Да ли овај услов испуњава понуђач који има 4 пројекта укупне 
испројектоване површине 23.600 м2 са процењеном вредношћу која је већа од 
1.000.000,00 динара без ПДВ-а? Да ли је важнији број пројеката или испројектована 
површина? 
 

Тачки 5. Одобрено најмање пет пројеката који се односе на адаптацију, 
санацију или реконструкцију за објекте високоградње јавне намене од стране 
Канцеларије за управљање јавним улагањима најмање укупне површине од 13.000 



м2, са процењеном вредношћу радова у најмањем укупном износу од 
1.000.000.000,00 динара без ПДВ-а; 

Питање: Да ли овај услов испуњава понуђач који има одобрена 4 пројекта 
укупне испројектоване површине 23.600 м2 са процењеном вредношћу која је већа 
од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а? Да ли је важнији број пројеката или 
испројектована површина? 
 

Тачка 6. Питање: Да ли овај услов испуњава понуђач који има 4 пројекта 
укупне испројектоване површине 23.600 м2? Да ли је важнији број пројеката или 
испројектована површина? 
    

ОДГОВОР:  
Наручилац остаје при траженим додатним условима у конкурсној документацији. 
 
 
                                                                                         Комисија за јавну набавку број 
                                                                                                       404-349/2019-VIII 


