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Број: 5/19/1-2261 
Дана: 29.08.2019. 
(одговор 1) 
 
 
Поштовани, 
 

У поступку јавне набавке мале вредности услуга – израда геодетско топографског снимка 
парцеле, број јавне набавке 05-08-19-у, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је 
позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 23.08.2019. године, 
заинтересовано лице доставило је путем електронске поште, дана 28.08.2019. године, Захтев за 
додатно појашњење без броја (у ИОВ заведен под бројем 4433/19). 

 

Питања   
 

У опису предмета јавне набавке на страни три под тачком 4) се каже да је предмет јавне набавке 

ИЗРАДА ГЕОДЕТСКО ТОПОГРАФСКОГ СНИМКА ПАРЦЕЛЕ 

1. Дали се тражи геодетско снимање целе површине катастарске парцеле бр. 5220/1 или само 
дела парцеле који је предвиђен за изградњу новог објекта и дела где се налази постојећи објекат 
Центра за имиџинг дијагносику и Службе за поликлинику? 

 

2. Ако се тражи израда геодетско топографског снимка само дела парцеле питање је колики је то 
обухват и дали се може дати у виду графичког прилога у тендерској документацији? 
 

 

3. На страни шеснаест тачка 5. ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ КОЈИ СУ 
РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА у оквиру приложене табеле се тражи да понуђач 
понуди цену за израду геодетско топграфског снимка парцеле а цене за етажирање и израду 
етажног елабората се не наводи, такође није прдвиђено ни давање цене за снимања фасада и 
одређивање кота пода и плафона постојећег објекта који се надограђује. Ово треба изменути и 
табеларно предвидети цене за различите послове који се траже како би Понђачи били у 
раноправном положају приликом авања понуда те како би понуде биле упоредиве. 
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4. Као напомена се даје рок од 10 дана за извршење предметних радова, што је уодносу на све 
тражено касније у оквиру предмета пројекта а што наводимо у тачкама 4 и 5, исувише кратак 
рок и прамбициозно а чини нам се и нестручно анализирање обима ангажовања,  

5. На страни шеснаест у оквиру текста ПРЕДМЕТА РОЈЕКТА у ставу четири се тражи од 
понуђача да да изврши етажирање постојећег објекта Института за онкологију- Центра за 
имиџинг дијагностику што подразумева комплетно мерење унутрашњости свих просторија 
објекта на површини од 2200м², и израду елабората етажирања што по врсти посла и стручној 
категоризацији уопште не спада у послове геодетског снимања и израде геодетско топографског 
снимка. Дали је учињена грешка у припреми текста тендерке документације? 

6. На страни шеснаест у оквиру текста ПРЕДМЕТА РОЈЕКТА у ставу четири се тражи од 
понуђача дада изврши снимање кота пода и плафона као и снимање асада и кровних равни 
постојећег објектаИнститута за онкологију- Центра за имиџинг дијагностику што подразумева 
фотограметриске радовеснимања фасаде или ласерско скенирање фасада објекта и израду 
потпуно новог елабората испецифичне податке што нема никакве везе са геодетским снимањем 
и израдом геодетско топографскогснимка. Дали је и овде учињена грешка у припреми текста 
тендерке документације? 

7. Колика је планирана вредност јавне набавке? 

 

Одговори  Наручиоца 
 

Питање 1 
У оквиру дела конкурсне документације "ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА" наведен је обим посла 
предметне ЈН. Јасно је дефинисано да је поред израде КТП-а потребно етажирање објекта, као и 
снимање фасаде. 
 
 
Питање 2 
Тражи се геодетско снимање дела парцеле 52201/1 који је предвиђен за изградњу предметног 
објекта. У оквиру дела конкурсне документације "ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА" наведено је да 
ширина сниманог појаса треба да је таква да обезбеђује комплексну израду свих планираних 
садржаја, а предмет су овог пројекта.  
У делу конкурсне документације ОБУХВАТ ИЗГРАДЊЕ КАМЕНИЦА 3 СА ПЕТ ЦЕНТРОМ 
детаљно је дефинисан обим предметног пројекта.  
Одговоре на сва додатна питања и недоумице могуће је добити приликом  обиласка локације. 
 
Питање 3 
Довољно је да Понуђач понуди цену за комплетне радове предвиђене предметном ЈН. Предмет 
јавне набавке није обликован по партијама. 
 



 
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 

Пут др Голдмана  4, 21204 Сремска Каменица, Србија 
Teл: + 381 21 480 5500  ● http://www.onk.ns.ac.rs ● Факс: + 381 21 661 3741 

страна 3 од 3 
 

Питање 4 
Рок од 10 радних дана је реално процењен и усклађен са обимом ангажовања. 
 
Питање 5 
Израда елабората етажирања постојећег објекта је саставни део предмета јавне набавке. 
 
Питање 6 
Снимање фасаде постојећег објекта је саставни део предмета јавне набавке. 
 
Питање 7 
Процењена вредност предметне јавне набавке је 166.666,00 динара без ПДВ-а.  

 
 
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
Комисија за јавну набавку 05-08-19-у 


