
 

Датум: 05.05.2017. 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима 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 су предмет добра, 

ГУМЕНА ТРАНСПОРТНА ТРАКА  , редни број јавне набавке 1.1.15/2017, Наручилац у 

складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 

 

I Питања:  

1. Koje su debljine radne i neradne obloge transportne trake? Po nekom proračunu trebalo bi biti 4/2 

(tražitimo vasu potvrdu istog)? 

 
2. Koji je kvalitet gume u tabli od broja 2 do 6, po specifikaciji, kao i koje su dimenzije tih tabli? 
 
3. Koji je kvalitet sirove gume? 
 

I Одговори:  

 1. Debljine radne i neradne obloge transportne trake 5/2. (Врши се измена на страни 4 у табели 

Техничке спецификације)  

2. Kvalitet gume u tabli: gumene tehničke ploče za zaptivanje i izolaciju u kvalitetu gume za opštu 
namenu; upotreba od -25° C do 60°C, glatke za izradu zaptivki. SBR material, nearmirana guma, 
dimenzije table 1x2m. Tvrdoda 65 ±3 Sch, istezanje 250%, specifična težina 1,5g/cm3, boja crna. (Додаје 

се опис на страни 4 конкурсне документације ) 

 
3. Sirova guma sa velikim procentom kaučuka , koristi se   za pravljenje lepka za lepljenje transportnih 
traka (mešanjem sa benzinom) SBR/NR tvrdoda 70±5 Sh, istezanje do 120%. (Додаје се опис на страни 

4 конкурсне документације  и тражи се  да се уз понуду достави узорак сирове гуме ) 

 

 

 

                           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


II Питања: 

Molimo da nam odgovorite koliki je predviđeni rok isporuke za transportnu traku, 

jer na str.14 konkursne dokumentacije pod tačkom 9.3 stoji 45 dana dok je u zagradi 

 navedeno 5 dana. Molimo da ispravite nedostatke konkursne dokumentacije. 

 

1. Da li se zahteva isporuka za poziciju br.1 od 5 dana od slanja porudžbenice,  

    kao što je slučaj kod sirove gume?  

 

2. Da li se i za transportnu traku podrazumeva slanje narudžbenice ili rok isporuke teče 

     od dana validnosti ugovora, tj. obostranog potpisa ugovora? 

 

3. Da li je predviđeno da ukoliko se ne ukaže potreba za pozicijama od sirove gume  

     i gume u tabli, vrednost realizacije nabavke svodi samo na isporuku pozicije br.1 

     transportne trake? 

   

4. Da li je nabavka formirana kao nabavka radi zaključenja okvirnog sporazuma, ili 

    je organizovana kao nabavka male vrednosti? 

 

5. Da li (ZJN) zakon o javnim nabavkama dozvoljava da nabavke koje se ne sprovode 

    kao nabavke radi zaključenje okvirnog sporazuma imaju nedefinisane količine u  

    roku trajanja ugovora? 

 

6. Na koji period se zaključuje ugovor, tj. do kog perioda od dana obostranog zaključenja 

     ugovora odabrani ponuđač/isporučilac može da očekuje porudžbinu robe? 

 

7. Koliko je potrebno da važi ponuda ponuđača ? 

 

8. Da li možete navesti kojim članom (ZJN) zakona o javnim nabavkama je omogućeno 

    da nabavke koje se ne sprovode kao nabavke radi zaključenje okvirnog sporazuma  

    imaju nedefinisane količine u roku trajanja ugovora? 

 

II Одговори:  

1. У конкурсној документацији стоји на страни 14 тачка 9.3 „Рок испоруке  за 

транспортну траку не може бити дужи  од 45 (пет) дана од дана обостраног  потписивања 

уговора  „  

У питању је техничка грешка и биће исправљена тако да ће стајати „Рок испоруке  за 

транспортну траку не може бити дужи  од 45 (четрдесетпет) дана од дана обостраног  

потписивања уговора . У обавезним елементима понуде (Обрасцу понуде на страни 22 као и 

Моделу уговора на страни 25) јасно је дефинисано да рок  испоруке за ставку 1. Не може бити 

дужи од 45 дана од дана обостраног  потписивања уговора .  

 

2. Рок за испоруку тече од дана обостраног  потписивања уговора  , нема поруџбенице . 

 

3. Све тражене  позиције су потребне наручиоцу . 

 

4. Одговор на странама 1,2 ,3  конкурсне документације као и у моделу уговора -Јавна 

набавка мале вредности . 

 



5. Постављено питање нисмо успели да доведемо  у везу са  предметном  јавном  набавком  

тако да нисмо у обавези да дамо одговор .  

 

 

6. У моделу уговора је дефинисано да се уговор закључује на 12 месеци од тренутка 

потписивања уговора  обе уговорне стране и у том року Понуђач може да очекује 

поруџбине за гуму у табли и сирову гуму док је испорука транспортне траке 45 дана од 

дана обостраног  потписивања уговора  у једном комаду од 300м . 

 

7. Одговор на страни 14 тачка 9.4 , значи не краће од 60 дана. 

 

8. Постављено питање нисмо успели да доведемо  у везу са  предметном  јавном  набавком  

тако да нисмо у обавези да дамо одговор .  

 

Врши се измена конкурсне документације и продужење рока за подношење понуда .  
 

 

                                                          Комисија за јавну набавку број  1.1.15/2017 


