
 

Датум: 19.04.2019.године 

 

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 отвореном  поступку јавне набавке  „ Замена димних цеви и 

екранске коморе на котлу К1 у Ердоглији „ број 1.2.52/2019, Наручилац у 

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

Питање  :   

1. Да ли Наручилац радова по ЈН бр.1.2.52/2019 у оквиру топлане Ердоглија може без 

надокнаде да обезбеди коришћење воде ,струје, као и просторију  за смештај 

опреме и алата извођача радова док трају радови по горе наведеној јавној набавки ? 

 

2. Да ли наведени рокови радова од 03.06.2019-23.06.2019 се односе само за радове 

који трају на објекту у топлани Ердоглија котла К1.Крагујевац, и да ли исти се 

искључиво тада раде или се могу организовати и пре извођача радова и његових 

термин планова-зашто то ограничавати   ? 
 

Одговор : 

1. Наручилац обезбеђује воду и струју без надокнаде . Што се тиче просторије за 

смештај опреме и алата Извођача радова ,у котларници Ердоглија не постоји ни једна 

засебна просторија која може да се закључа и уступи извођачу док трају радови . 

Извођач може унутар котларнице да унесе свој сандук мањих димензија који може да 

се закључа  и да у њега смести свој алат . Та могућност би била без надокнаде .  

 

2. Наведени рокови се односе на  радове који трају на котлу К1 у котларници Ердоглија.  

Пре почетка радова Наручилац врши механичко чишћење котла са димне стране  а 
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Извођач мора да уради документацију по којој ће се изводити радови – коју ми 

предајемо изабраном Именованом телу на одобрење . Из тих разлога сматрамо да је 

нереално организовати почетак радова раније .    

Овај документ је саставни део конкурсне документације. 

 

Не врши се измена и допуна конкурсне документације као ни  

продужење рока за подношење понуда . 

 

 

                                                 Комисија за јавну набавку број  1.2.52/2019 


