
 

Датум: 24.04.2020.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 поступку јавне набавке „Израда ланца елеватора претоварног 

моста MIN“ број 1.2.52/2020,  наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, 
објављује одговор. 
 

 

Питање: 

 

Zbog trenutnog vanrednog stanja, potvrda iz SUP-a, se ne može dobiti, dok je isto na snazi. U 

tom slučaju, posedujemo potvrdu iz meseca februara, tačnije od 07.02.2020. godine, S toga, 

naše  pitanje upućeno Vama glasi, da li je već pomenuta potvrda validna u ovom slučaju, zbog 

novonastale situacije?  

 

2. Na tržištu materijala, nema materijala u kvalitetu Č.0745. Da li je dozvoljena zamena, i 

ukoliko jeste, od kojeg kvaliteta materijala?  

 

3. U Ugovoru, član 3. stoji "Naručilac nije u obavezi da realizaciju traženih usluga vrši do 

unapred navedenog maksimalnog iznosa ..." Na osnovu toga, interesuje nas koji su minimalni 

iznosi ugovorene usluge, jer cena nije ista za 1. ili 220. komada?  

 

 

Одговор  :  

 

1. Као што је наведено на страни 6 конкурсне документације  испуњеност обавезних 

услова се доказује путем Изјаве-Образац 2, није потребно достављати појединачне 

доказе. 
  „2.1    Испуњеност обавезних и дела додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 

2 изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.и 76. 
Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.“ 

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                   енергије и флуида и пружање услуга 

                  ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ 

                   34000 Крагујевац, Првослава Раковића 4A 

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. Челик Č0745 може се заменити следећим : Č0561, Č0562, Č0563, Č0545, Č0645. 

3. Минимум је 150 комада по позицији али је тренутни план свих 220 комада.  

 

 

Овај документ је саставни део конкурсне документације , не врши се 

измена конкурсне документације као ни продужење рока за подношење 

понуда. 

Комисија за јавну набавку број  1.2.52/2020 


