
 

1/3 

 

Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица 

NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka 

Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica 

Matični broj: 08067783 

PIB: 100960649 

Žiro-račun: 840-402667-68 

Šifra delatnosti: 8891 

 
Дел. бр. 2864-09-630/2018   
Датум: 01.11.2018. 

- Измена и допуна конкурсне документације - 
 

У складу са чланом 63. ст. 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), Предшколска установа „Наша радост“ врши измену конкурсне документације 

за јавну набавку, У-1.2.11/2018 - услуге израде пројектно техничке документације за 

реконструкцију и надградњу вртићуа „Санда Марјановић“ . 

 

- Врши се измена на страни бр. 1 на следећи начин: 

 

Крајњи рок за достављање понуда   06.11.2018. године до 10:00 часова 

Јавно отварање понуда   06.11.2018. године у 10:30 часова 
 

- Врши се измена на страни бр. 4 у II Поглављу – Врста, техничке карактеристике 

(спецификације), квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалитета, рок испоруке, место извршења услуге, евентуалне 

додатне услуге и сл. тако што се у оквиру тачке 1 - Врста и начин извршења услуга мења 

текст који сада гласи: 

 

Услуге израде пројектно-техничке документације за реконструкцију и надградњу вртића „Санда 

Марјановић“ у Суботици, ул. Пазинска  број 4, на грађ. парц. 10409/4 К.О. Доњи град вршиће 

се према пројектном задатку датом од стране Наручиоца. 

Понуђачи су дужни да понудом обухвате следеће пројекте: 

1. Израду пројектне документације потребну за добијање локацијских услова са главном 

свеском свекомплетно. 

2. Статичку проверу могућности искоришћења постојеће таванске и кровне конструкције. 

Након добијања локацијских услова израду пројектне документације за грађевинску дозволу 

ПГД у складу са новим законским прописима све комплетно: 

 Архитектонски пројекат –Свеска 1; 

 Главна свеска за пројекат ПГД; 

 Извод из пројекта ПГД; 

 Конструктивни пројекат – Свеска 2; 

 Пројекат хидротехничких инсталација водовода и канализације – Свеска 3; 

 Пројекат електро енергетских инсталација – Свеска 4; 

 Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација – Свеска 5; 

 Пројекат машинске инсталације грејања и проветравања – Свеска 6; 

 Спољна контрола за све пројекте; 

 Елаборат енергетске ефикасности; 

 Елаборат заштите од пожара; 

 Рок за израду комплетне пројектне документације на основу које се може поднети 

захтев за добијање локацијских услова, односно грађевинске дозволе је 8 (осам) дана 

од дана закључења уговора; 

 

Кратак рок  наведен од стране Наручиоца дат је из разлога хитности с обзиром да Наручилац 

мора да конкурише за добијање средстава за реализацију пројекта који је предмет набавке.  

Наиме, недовољни капацитет наведеног вртића представља озбиљан проблем за Наручиоца с 
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обзиром да се ради о једном од најгушће насељених делова града. Како у том делу града 

недостаје капацитет за око 150 деце неопходно је што пре реализовати пројекат надградње да 

би се на тај начин удовољило свим захтевима будућих корисника. Осим тога, огроман је и 

притисак становништва да се прошири смештајни капацитет вртића „Санда Марјановић“, као 

и да се растерете већ постојеће групе које су тренутно пренатрпане. 

 

Врши се измена на страни бр. 11, IV Поглавље - Образац понуде тако што се у тачки 5 - 

Општи подаци понуде мења текст испод табеле који сада гласи: 

Понуда мора да садржи: 

1. Израду пројектне документације потребну за добијање локацијских услова са главном 

свеском свекомплетно. 

2. Статичку проверу могућности искоришћења постојеће таванске и кровне конструкције. 

Након добијања локацијских услова израду пројектне документације за грађевинску дозволу 

ПГД у складу са новим законским прописима све комплетно: 

 Архитектонски пројекат –Свеска 1; 

 Главна свеска за пројекат ПГД; 

 Извод из пројекта ПГД; 

 Конструктивни пројекат – Свеска 2; 

 Пројекат хидротехничких инсталација водовода и канализације – Свеска 3; 

 Пројекат електро енергетских инсталација – Свеска 4; 

 Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација – Свеска 5; 

 Пројекат машинске инсталације грејања и проветравања – Свеска 6; 

 Спољна контрола за све пројекте; 

 Елаборат енергетске ефикасности; 

 Елаборат заштите од пожара; 

 Рок за израду комплетне пројектне документације на основу које се може поднети 

захтев за добијање локацијских услова, односно грађевинске дозволе је 8 (осам) дана 

од дана закључења уговора; 

 

Врши се измена на страни бр. 22, XII Поглавље - Модел уговора тако што се мења чл. 2. 

ст. 1 који сада гласи: 

Извршилац посла се обавезује да: 

      -   услуге врши према пројектном задатку наручиоца, 

      -   изради комплетну пројектну документацију на основу које се може поднети захтев за 

добијање локацијских услова, односно грађевинске дозволе у року од 8 (осам) дана од дана 

закључења уговора; 

      - услуге врши на начин како је то предвиђено законским нормама и упутствима за ту врсту 

услуге,  

- поступа са пажњом доброг привредника, 

- све евентуалне оправдане рекламације на извршене услуге отклони на свој терет, 

- целокупан посао из овог уговора изврши у складу са правилима струке (ex lege artis). 

Наручилац посла се обавезује да: 

- исплати уговорену вредност уговора; 

- омогући овлашћеном лицу Понуђача приступ објекту; 

- достави благовремено све потребне информације неопходне за благовремено и 

квалитетно извршење предмета набавке 
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- преда документацију за добијање локацијских услова, односно грађевинску дозволу у 

складу са новим законским прописима. 

 

Врши се измена на страни бр. 28, XIV Поглавље - Упутство понуђачима како да сачине 

понуду тако што се мења седећи текст: 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 06.11.2018. 

године до 10:00 часова. 

 

У преосталом делу конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

Измењена конкурсна документација за јавну набавку ЈН бр. У-1.2.11/2018- услуге израде 

пројектно техничке документације за реконструкцију и надградњу вртићуа „Санда 

Марјановић“  биће објављена на сајту Наручиоца и на Порталу јавних набавки. 

 

                    Комисија за јавну набавку 

 

 

 


