
 

Датум: 16.09.2016. 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Пдгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде 

     Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде у ппступку јавне набавке мале вреднпсти чији су предмет дпбра, Плпчастп-

дпбпшасти измеоивачи , редни брпј јавне набавке 1.1.25/2016, Наручилац у складу са чланпм 63. 

Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаое 1:  „Мплимп инфпрмацију пд кпликп дп кпликп сати се рачуна раднп време наручипца? 

Да ли радна недеља траје ппчев пд ппнедељка па зкључнп са петкпм?“  

Одгпвпр 1: Радно време Енергетика д.о.о је од 7:00-15:00 ч асова ,од понедељка до петка .  

Питаое 2. Појасните коју важећу дозволу треба да има понуђач за обављање делатности у вези са  

предметом јавне набавке, по ком пропису и који орган издаје ту дозволу?  

Одговор 2. За ову јавну набавку није предвиђена ни једна важећа дозвола , да је предвиђена било 

би наведено која , по ком пропису и који орган је издаје  ,јер поседовање важеће дозволе није 

могуће доказивати Изјавом .  

Питање 3. Ускладите садржину конкурсне документације у делу додатних услова са важећом 

одредбом члана 81 став 2 Закона о јавним набавкама, пропишите да додатне услове чланови групе 

испуњавају заједно, односно да члан групе који испуњава додатне услове заокружи редни број 

додатног услова кога испуњава у Изјави, односно прецрта редни број додатног услова који он не 

испуњава. 

Одговор 3: Биће прописано да додатне услове чланови групе испуњавају заједно. 

Питање 4. Појасните  шта подразумевате под термином „да има“, да ли то значи да понуђач 

располаже по било ком основу (власништво, уговор о закупу, по основу лизинга или по неком 

другом правном основу)? 

Одговор 4. Значи да понуђач располаже траженим возилом по било ком основу . 

Питање 5. У тачки 8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА наводите „из члана 81. став 4 тачка  1) до 6)“ што 

је супротно одредби члана 81 став 4 (Службени гласник РС 68/2015- Измене и допуне Закона о 

јавним набавкама.ПИТАЊЕ: Ускладите захтев са важећом Законском одредбом. 

Одговор 5.Захтев ће бити усклађен са важећом Законском одредбом. 

Питање 6. Молимо да усагласите садржину члана 5 Модела уговора са садржином тачке 9.3. 

Конкурсне документације, тако да став 2 члана 5 гласи: „Рок из става 1. може се продужити у 

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                   енергије и флуида и пружање услуга 

                  ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ 

                   34000 Крагујевац, Косовска 4А 

            Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com 

            PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка                                                                                                                      

mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com


посебним случајевима: кад испорука добављача зависи од рока произвођача траженог добра или 

ако настане нека од околности више силе.“ 

измена конкурсне документације биће објављени на Порталу Управе за јавне набавке и интернет 

страници наручиоца. 

Одговор 6. Садржине чл.5 модела уговора и тачке 9.3  биће усклађене .   

Питање 7. У тачки 9.5. Захтеви у ппгледу гаранције квалитета, Кпнкурсне дпкументације 

прпписанп је: „Гаранција на исппручена дпбра кпја су предмет јавне набавке је 5 гпдина пд 

тренутка исппруке и датума на рачуну.“ 

У Обрасцу ппнуде на страни 23/31 прпписанп је: 

Гаранције  Гаранција на испоручена добра која су предмет 

ове јавне набавке је 2 година .  

У члану 8 Мпдела угпвпра прпписанп је: 
„Гарантни рпк за исппручена дпбра изнпси 2 гпдина пд дана извршене исппруке и у 

истпм је Исппручилац дужан да, п свпм трпшку, ппступи пп свакпј писменпј рекламацији 

Наручипца и птклпни у опј наведени недпстатак на исппрученим дпбрима (скривени 

недпстаци), и тп у рпку пд 10 дана пд пријема исте.“ 

Мплимп да у свим делпвима кпнкурсне дпкументације усагласите ппчетак рачунаоа гарантнпг 

рпка за исппручена дпбра (пд  тренутка исппруке и датума на рачуну – тренутак исппруке не мпра 

бити и датум на рачуну, пд дана извршеоа исппруке). У пбрасцу ппнуде на ппзицији гаранције 

дпдати Пдредив гарантни рпк – 2 гпдина, ппчев пд дана пбпстранпг пптписиваоа Записника п 

извршенпј примппредаји за свакп исппрученп дпбрп, какп би ппнуђачи мпгли у свпјпј ппнуди да 

ппнуде захтевани гарантни рпк и да пдреде рпк важеоа средства пбезбеђеоа 

Одгпвпр 7. И у тачки 9.5 и у пбрасцу Ппнуде стпји  да су гаранције на исппручена дпбра кпја су 

предмет пве јавне набавке је 2 гпдине  . 

Гаранти рпк пстаје 2 гпдине и рачуна се пд  тренутка исппруке и датума на рачуну .  

Питаое 8.У тачки 15 на страни 16/31 прпписали сте врсте критеријума за дпделу угпвпра: 

„Пдлука п дпдели угпвпра биће дпнета применпм критеријума “најнижа ппнуђена цена”.  

Угпвпр ће се закључити са ппнуђачем кпји је дпставип ппнуду са најнижпм укупнпм вреднпшћу (з 

Имајући у виду да је су предмет набавке плпчастп-дпбпшасти измеоивач Р=3000 kW, кпмада два, 

тп се у ппнуди исказује једна јединична цена кпја се мнпжи са 2, а резултат је ппнуђена вреднпст 

(ппнуђена укупна цена) без ПДВ-а. Да ли ће угпвпр бити закључен са ппнуђачем кпји ппнуди 

најнижу вреднпст без ПДВ-а?бирпм) исказаних јединичних цена.“ 

Одгпвпр 8. Угпвпр ће бити закључен са Ппнуђачем кпји је дпставип ппнуду са најнижпм 

вреднпшћу без ПДВ-а ,биће измеоенп у  кпнкурснпј дпкументацији . 

Питаое 9. ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ “ ЗАПТИВНИ МАТЕРИЈАЛ“ 



ПИТАОЕ: Ускладите наслпв изнад табеле са предметпм набавке, пднпснп исправите техничку 

грешку такп да наслпв гласи: 5) ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ “ПЛПЧАСТП-ДПБПШАСТИ 

ИЗМЕОИВАЧИ“. 

Одгпвпр 9. Дпшлп је дп техничке грешке и биће исправљена у кпнкурснпј дпкументацији на 

“ПЛПЧАСТП-ДПБПШАСТИ ИЗМЕОИВАЧИ“ .  

Питаое 10. На стани 25/31 Кпнкурсне дпкументације у Мпделу прпписанп је: 

„Угпвпрне стране су сагласне да у складу са чланпм 115. Закпна п јавним набавкама, накпн 

закључеоа пвпг угпвпра без претхпднпг спрпвпђеоа ппступка јавне набавке мпгу ппвећати пбим 

предмета набавке, с тим да се угпвпрена вреднпст мпже ппвећати максималнп дп 5 % укупне 

вреднпсти из става 1. пвпг члана.“ 

ПИТАОЕ: Какп ћете применити цитирану пдредбу акп набављате 2 “ПЛПЧАСТП-ДПБПШАСТИ 

ИЗМЕОИВАЧИ“ , какп мпже да се ппвећа пбим а да се угпвпрена вреднпст ппвећа дп 5% 

угпвпрене вреднпсти ? Сматрамп да је пва пдредба не примеоива у кпнкретнпм ппступку.  

Одгпвпр 10. Цитирана пдредба у пвпм случају се неће примеоивати али није штетна ни пп 

Ппнуђача ни пп Наручипца такп да пстаје у кпнкурснпј дпкументацији . 

Питаое 11. Да ли се при исппруци дпбара сачиоава записник п квалитативнпм и квантитативнпм 

пријему исппрученпг свакпг “ПЛПЧАСТП-ДПБПШАСТИ ИЗМЕОИВАЧИ“ са пратећпм 

дпкументацијпм? Прецизирајте кпја све пратећа дпкументација мпра да прати исппрученп дпбрп? 

Одгпвпр 11. У Члану 9 угпвпра стпји „Квалитативан и квантитативан пријем дпбара извршиће се на 

месту исппруке, при чему птпремницу пптврђује свпјим пптписпм пвлашћени представник 

Наручипца“ - такп да неће бити записника . На страни 4. кпнкурсне дпкументције  је  дефинисана 

пратећа дпкументација.  

Питаое 12. Мплимп да ппступите у складу са чланпм 63 став 5 ЗЈН,  а према наведенпм  у тачки 13 

на страни 15/31 Кпнкурсне дпкументације, ппштп меоате или дппуоавате садржину кпнкурсне 

дпкументације 8 и маое дана пре истека рпка за ппднпшеое ппнуда, прпдужите рпк за 

дпстављаое ппнуда да би ппнуђачи мпгли да припреме прихватљиве ппнуде. 

Одгпвпр 12. Ппступићемп у складу са Чланпм 63 став 5 ЗЈН ппштп меоамп  и дппуоавамп  

садржину кпнкурсне дпкументације 8 и маое дана пре истека рпка за ппднпшеое ппнуда и 

прпдужићемп рпк примерен тежини измена Кпнкурсне дпкументације . 

 

 

                                                                               Кпмисија за јавну набавку брпј  1.1.25/2016 


