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Број: 5/19/1-2433 
Дана: 12.09.2019. 
 
На основу члана 63 став 1.  и члана 54.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Комисија за јавну набавку  број 07-08-19-у, 
сачињава 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(измене основне верзије)  
 
Назив: ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО – ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ 
ОПЕРАЦИОНОГ БЛОКА 

Број јавне набавке: 07-08-19-У  

Врста поступка: јавна набавка мале вредности 

Врста предмета: услуге 

 
БРОЈ 1 
На страни 1 од 37, додају се подаци о: 
- изменама конкурсне документације: "Број и датум измена: 5/19/1-2433  од 12.09.2019." 
- продужењу рока за подношење понуда: „Рок за подношење понуда: 27.09.2019. до 11,00 часова  
(основна верзија до 13.09.2019; обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 
5/19/1-2431  од 12.09.2019. године)“ 
- изменама датума отварања понуда: 27.09.2019. до 11,10 часова. 
 
БРОЈ 2 
Мења се назив јавне набавке и сада гласи: 
„израда пројектно – техничке документације за реконструкцију и адаптацију операционог блока 
са делом интензивне неге“. 

Назив јавне набавке, мења се у свим документима и обрасцима конкурсне документације. 

 
БРОЈ 3 

У документу број 2 – „Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и 
опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и 
сл.“, мења се тачка (1) став 1, тачке 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5, и сада гласе: 

„Предмет јавне набавке су услуге - израда пројектно - техничке документације за 
реконструкцију и адаптацију операционог блока са делом интензивне неге Института за 
онкологију Војводине. 
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1.1. Пројектно –техничка документација се израђује за: 
- Пројекат архитектонског идејног решења (ИДР 1) за исходовање локацијских услова 
- Пројекте за грађевинску дозволу (ПГД 1-9) за исходовање грађевинске дозволе 
- Пројекте за извођење радова (ПЗИ 1-9) за исходовање пријаве радова 
 
1.2. Пројектно – техничка документација (ПГД и ПЗИ) обухвата: 
1. Архитектонски пројекат 
2. Технолошки пројекат са површинским нацртима просторија (са комплетном медицинском 
и немедицинском опремом, намештајем и свим енетеријерским елементима) 
3. Пројекат хидротехничких инсталација (за померање и промену точећих места) 
4. Електроенергетске инсталације (тзв. „јака струја“ са ревизијом постојећих РО и 
осавремењавањем беспрекидног напајања) 
5. Пројекат телекомункационих и сигналних инсталација (тзв. „слаба струја“ , информатички 
и аудио-видео системи, комплетна аутоматика, мониторинг, контрола и друго) 
6. Пројекат термомашинских инсталација грејања (за померање и промену грејних тела) 
7. Пројекат медицинских гасова 
8. Елаборат заштите од пожара (обавезан за све нове и ревидоване системе инсталација) 
9. Елаборат енергетске ефикасности (обавезан за део нове фасаде) 
 
1.3. У понуђеној / уговореној цени садржани су: 
- израда обе главне свеске пројекта и извода из пројекта, 
- техничко снимање детаља и пребацивање и прецртавање дела постојеће документације (за ОП 
блок који се адаптира) у пројектни облик, 
- електронске пријаве надлежним државним органима за исходовање локацијских услова, 
грађевинске дозволе и пријаве радова. 
 
1.4. 
Пројектно – техничка документација (ИДР, ПГД и ПЗИ) не обухвата пројекат вентилације и 
климатизације. 
Овом јавном набавком није обухваћена спољна техничка контрола за ПГД пројекте, која се 
засебно ангажује након исходовања локацијских услова. 
 
1.5. 
Рок за извршење услуге која је предмет ове јавне набавке не може бити дужи од 70 
календарских дана од дана потписвања уговора о јавној набавци. У року за израду пројектно-
техничке документације није укључено време за рад надлежних органа управе и исходовање 
сагласности, локацијских услова, грађевинске дозволе и пријаве радова. То време се обрачунава 
засебно и не сабира се са роком за пројектовање.“ 
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БРОЈ 4 
У обрасцу понуде: 
-  на страни 10 од 37, речи: „од 60 дана“ мењају се и сада гласе: 
„од 70 дана“; 
- тачка 5. мења се и гласи: 

израда пројектно – техничке документације за 
реконструкцију и адаптацију Операционог блока 
са делом интензивне неге  

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
 

Бр 
ст Назив ставке Кол 

Цена по јм/ 
Укупно без ПДВ 

 

Стопа 
ПДВ 

 

Износ ПДВ 

 
Цена по јм /Укупно са 

ПДВ 

1 Архитектонско идејно решење (ИДР) 1     

2 
Пројекти за грађевинску дозволу 
(ПГД) 

1     

3 Пројекти за извођење радова (ПЗИ) 1     

Укупно динара без ПДВ (ставке 1-2)   

Укупно динара ПДВ (ставке 1-2)   

Укупно динара сa ПДВ (ставке 1-2)   

У понуђену цену су урачунати сви трошкови неопходни за реализацију уговора о јавној набавци. 
 

1.1. Пројектно –техничка документација се израђује за:  
- Пројекат архитектонског идејног решења (ИДР 1) за исходовање локацијских услова 
- Пројекте за грађевинску дозволу (ПГД 1-9) за исходовање грађевинске дозволе 
- Пројекте за извођење радова (ПЗИ 1-9) за исходовање пријаве радова 

1.2. Пројектно – техничка документација (ИДП и ПЗИ) обухвата: 
1. Архитектонски пројекат 
2. Технолошки пројекат са површинским нацртима просторија (са комплетном медицинском 
и немедицинском опремом, намештајем и свим енетеријерским елементима) 
3. Пројекат хидротехничких инсталација (за померање и промену точећих места) 
4. Електроенергетске инсталације (тзв. „јака струја“ са ревизијом постојећих РО и 
осавремењавањем беспрекидног напајања) 
5. Пројекат телекомункационих и сигналних инсталација (тзв. „слаба струја“ , информатички 
и аудио-видео системи, комплетна аутоматика, мониторинг, контрола и друго) 
6. Пројекат термомашинских инсталација грејања (за померање и промену грејних тела) 
7. Пројекат медицинских гасова 
8. Елаборат заштите од пожара (обавезан за све нове и ревидоване системе инсталација) 
9. Елаборат енергетске ефикасности (обавезан за део нове фасаде) 

1.3. У понуђеној / уговореној цени садржани су: 
- израда обе главне свеске пројекта и извода из пројекта, 
- техничко снимање детаља и пребацивање и прецртавање дела постојеће документације (за ОП 
блок који се адаптира) у пројектни облик, 
- електронске пријаве надлежним државним органима за исходовање локацијских услова, грађевинске 
дозволе и пријаве радова. 
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1.4. 
Пројектно – техничка документација (ИДР, ПГД и ПЗИ) не обухвата пројекат вентилације и 
климатизације. 

Овом јавном набавком није обухваћена спољна техничка контрола за ПГД пројекте, која се засебно 
ангажује након исходовања локацијских услова. 

1.5. Рок за извршење услуге је ............. (попуњава понуђач) календарских дана од дана потписивања 
уговора о јавној набавци. У року за израду пројектно-техничке документације није укључено време за 
рад надлежних органа управе и исходовање сагласности, локацијских услова, грађевинске дозволе и 
пријаве радова. То време се обрачунава засебно и не сабира се са роком за пројектовање. 
 
 
БРОЈ 5 
У документу 6 - Модел уговора, члан 2. мења и гласи: 

„Члан 2. 
Предмет овог Уговора је услуга - израда пројектно – техничке документације за реконструкцију 
и адаптацију Операционог блока са делом интензивне неге Института за онкологију Војводине: 
Архитектонско идејно решење (ИДР) за исходовање локацијских услова, Пројекти за 
грађевинску дозволу (ПГД 1-9) за исходовање грађевинске дозволе и Пројекти за извођење 
радова (ПЗИ 1-9) за исходовање пријаве радова, у свему према понуди Добављача број ....... од 
...... 2019. године. 
 
Пројектно –техничка документација се израђује за: 
- Архитектонско идејно решење (ИДР) за исходовање локацијских услова 
- Идејни пројекти (ПГД 1-9) за исходовање грађевинске дозволе 
- Пројекти за извођење радова (ПЗИ 1-9) за исходовање пријаве радова 
 
 
Пројектно – техничка документација (ПГД и ПЗИ) обухвата: 
1. Архитектонски пројекат 
2. Технолошки пројекат са површинским нацртима просторија (са комплетном медицинском 
и немедицинском опремом, намештајем и свим енетеријерским елементима) 
3. Пројекат хидротехничких инсталација (за померање и промену точећих места) 
4. Електроенергетске инсталације (тзв. „јака струја“ са ревизијом постојећих РО и 
осавремењавањем беспрекидног напајања) 
5. Пројекат телекомункационих и сигналних инсталација (тзв. „слаба струја“ , информатички 
и аудио-видео системи, комплетна аутоматика, мониторинг, контрола и друго) 
6. Пројекат термомашинских инсталација грејања (за померање и промену грејних тела) 
7. Пројекат медицинских гасова 
8. Елаборат заштите од пожара (обавезан за све нове и ревидоване системе инсталација) 
9. Елаборат енергетске ефикасности (обавезан за део нове фасаде) 
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Пројектно – техничка документација (ИДР, ПГД и ПЗИ) не обухвата пројекат вентилације и 
климатизације. 
 
Овом јавном набавком није обухваћена спољна техничка контрола за ПГД пројекте, која се 
засебно ангажује након исходовања локацијских услова. “ 
 
БРОЈ 6 
У документу 6 - Модел уговора, члан 6. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 
„У рок из претходног става, није укључено време за рад надлежних органа управе и исходовање 
сагласности, локацијских услова, грађевинске дозволе и пријаве радова. То време се обрачунава 
засебно и не сабира се са роком за пројектовање.“ 
 
Досадашњи став 2. постаје став 3.  
БРОЈ 7 
У документу број 7 - Упутство понуђачима како да сачине понуду. 
- тачка 2) став 3. речи: „до 13.09.2019“, мењају се и сада гласе: „до 27.09.2019“, 
- тачка 15) став 1. речи: „до 08.09.2019“, мењају се и сада гласе: „до 22.09.2019“, 
- тачка 19) став 7. речи: „до 10.09.2019“, мењају се и сада гласе: „до 24.09.2019“ 
 
 
 
Измене и допуне конкурсне документације врше се након доношења „Одлуке о измени Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке мале вредности број 5/19/1-2209 од 26.08.2019.године“ број , 
5/19/1-2432 од 12.09.2019.године 
 
 
 
Комисија за јавну набавку број  07-08-19-у 


