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Датум: 07.06.2018. 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одгпвпр 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 услуге, Фарбаое 

гаспвпда, редни брпј јавне набавке 1.3.3/2018, Наручилац у складу са чланпм 63. Закпна п јавним 

набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаоа:  

Да ли су у дпдатним услпвима пптребна и лекарска увереоа за рад на висини? 
Ппштп се ради п висинама прекп три метра. 
 
3.2 Дпдатни услпви (члан 76): Ппслпвни и финансијски капацитет: Да распплаже дпвпљним 
финансијским и ппслпвним капацитетпм: да у претхпдних 12 месеци пд пбјављиваоа ппзива за 
ппднпшеое ппнуда није бип неликвидан дуже пд 5 дана кумулативнп (у збиру) и да је у перипду 
пд прптекле 3 гпдине (2015., 2016. и 2017.) пстварип минималан прихпд у изнпсу прпцеоене 
вреднпсти предметне јавне набавке. Дпказ: Изјава п испуоаваоу пбавезних и дпдатних услпва 
(Образац 2-а и 2-б) и Референтна листа (Образац брпј 8) 8 Технички и кадрпвски капацитет: Да има 
најмаое једнп впзилп адекватнп за превпз радника и материјала кпји ће да се кпристе приликпм 
извпђеоа радпва и најмаое једнп лице кпје управља тим впзилпм. Такпђе, ппнуђач мпра да има 
ангажпвана минимум 2 радника пп билп кпм пснпву закпна п раду (непдређенп, пдређенп, угпвпр 
п делу, угпвпр п ПП ппслпвима) кпји су пбучени за рад на висини.  
Дпказ: Изјава п испуоаваоу пбавезних и дпдатних услпва (Образац 2-а и 2-б), фптпкппија угпвпра 
п ангажпваоу и фптпкппије евиденције п заппсленима псппспбљеним за безбедан и здрав рад 
(пбразац 6) за гпре ппменута два радника за рад на висини.  
 
Одмашћиваое средствпм за пдмашћиваое металних ппвршина MONIL-ER или пдгпварајућим, 
придржавајући се упутства прпизвпђача. Одмашћивач је MONIL  WBR 

 

 

 

 

                           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


2 
 

Одгпвпри: 

      Лекарскп увереое ће бити дпдатп у кпнкурснпј дпкументацији. Штп се тиче пдмашћивача, 

Наручилац пстаје при средству MONIL-ER, јер је тп индустријски вишенаменски пдмашћивач 

идеалан за пдмашћиваое металних ппвршина, пд кпјих је направљен гаспвпд, дпк је средствп 

MONIL  WBR средствп за пдмашћиваое и чишћеое ппдпва, кпје није адекватнп за кпришћеое у 

предметнпј јавнпј набавци. 

 

Кпнкурсна дпкументација се меоа на следећи начин: 

- На страни брпј 5 меоа се ппис ппд „дпкументација кпју дпставља ппнуђач уз ппнуду“ 

- На страни брпј 8 меоа се ппис ппд дпказима за технички и кадрпвски капацитет; 
- На страни брпј 9 меоа се ппис ппд „наппмене“; 
- На страни брпј 11 меоа се ппис ппд „Обавезна садржина ппнуде“ такп штп се дпдаје 

фптпкппија важећег лекарскпг увереоа за два тражена радника; 
- На страни брпј 19 дпдаје се ппис ппд тачкпм 22 „Упутства ппнуђачима какп да саставе 

ппнуду“ у кпме се ппјашоава пптенцијалним ппнуђачима какп мпгу да изврше ппсету 
кпд Наручипца пре ппднпшеоа ппнуда, какп би прпценили местп извпђеоа радпва, а 
све у циљу правилнпг фпрмираоа цене у ппнуди. 

 

     Ппнуђачи мпрају да прилагпде свпје ппнуде наведеним прпменама у кпнкурснпј 
дпкументацији. Будући да се кпнкурсна дпкументација меоа на више пд 8 дана дп истека рпка 
за ппднпшеое ппнуда, крајои рпк за ппднпшеое и птвараое ппнуда НЕЋЕ бити прпдужен и 
пстаје кап и дп сада – 06.07.2018. гпдине дп 10:00 пднпснп 10:30 часпва.  

 
 

Кпмисија за јавну набавку 1.3.3/2018 


