
НАРУЧИЛАЦ:  Установа Спортски центар“БОР“ у Бору 
АДРЕСА :  Зелени булевар бб, 19210 Бор 
ПИБ :  106370178 
МАТИЧНИ БРОЈ:  17782126                          
 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са 
припремањем понуде 
 
По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама  или појашњењима у вези са 
припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији је услуга- осигурање зграде, 
опреме, возила, запослених у случају несреће на раду и осигурање од одговорности према 
трећим лицима, бр. ЈНМВ бр. 04/2018, Наручилац је у складу са чланом 63.став 3.  Закона о 
јавним набавкама, објављује одговор. 

Питање:   
Увидом у конкурсну  установили смо неке нејасноће и то: 

- У делу конкурсне документације „Техничке спецификација(техничке карактеристике)-
осигурање стакла од лома наведене су врсте стакла и површина , али није наведена 
вреност стакла по м2 или укупна вредност. 

Молимо Вас да нам доставите тражени податак како би сви потенцијални понуђачи 
располагали истоветним подацима.  

Одговор:     
Укупна вредност на коју се осигурава зграда је 219.300.000,00 динара. 
За стакла су дате површине, врсте и дебљине стакла и дајете понуђену цену за сваку врсту стакла. 
Ми немамо потребу да знамо колико коштају та стакла и њихова замена то ви знате и дајете 
понуду. 
Укупно за позицију  А) ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ  и  Б)СТАКЛА ОД  ЛОМА  је  износ од 219.300.000,00 
динара и ви можете да сами комбинујете вредности  колико за :  
А) ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ   
Основни ризик (пожар, удар грома, олуја, експлозија и неке друге опасности) 
Допунски ризик (поплава,бујица,излив воде из инсталација на први ризик) 
В)   СТАКЛА ОД ЛОМА 
Стакло дебљине 6мм и више,повр-70м2 

Изолационо стакло 4-12-4,повр-150м2 

Копилит стакло, површине, - 100 м2                                    
Клирит  стакло(кошаркашке табле),        површине  - 4,5 м2    

Огледала дебљине 4мм и више,            површине - 20 м2;  

 а  укупна сума на коју се осигурава је 219.300.000,00 динара. 
У   VII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ на страни 21. Конкурсне 
документације је  јасније приказано  тј. подразумева се да је укупна сума за осигурање зграде на 
219.300.000,00 динара а на вама је да разврстате ( најбоље је да прво прорачунате стакла jeр 
знате тржишну вредност  врсте стакла и површиу  а остатак на грађевински објекат  до укупне 
суме то је предлог). 
 
Хвала на постављеним питањима . 
 

КОМИСИЈА 


