
  

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ - ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

у вези Конкурсне документације за јавну набавку  

радова - реконструкција нисконапонског постројења  

у згради Скупштине АПВ 

(ред. бр. ЈНОП 29/2019) 

 

Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe ЈНОП 29/2019 

 

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 20.06.2019. 

године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде за јавну набавку радова -  реконструкција 

нисконапонског постројења у згради Скупштине АПВ, у оквиру кога је поставило 

следеће питање: 

 

   Mi smo uočili sledeće nedostajuće pozicije i manjkavosti opisa postojećih 
pozicija iz specifikacije: 
 

Питање 
бр.1. 

Nedostajuća pozicija: 
Identifikacija kablova priključenih na postojeće NN postrojenje. Razvezivanje kablova sa 
postojećeg NN postrojenja, demontaža postojećeg postrojenja i njegovo odvoženje na 
lokaciju koju odredi investitor u okviru objekta skupštine. 
 

Питање 
бр.2 

Nedostajuća pozicija: 
Nastavljanje postojećih kablova kako bi se mogli priključiti u novo NN postrojenje. 
Naručilac treba da ovu poziciju precizira i da da informacije o broju kablova koje treba 
nastaviti, sa tipom i presekom kablova kao i sa potrebnom dužinom svakog nastavka. 
 

Питање 
бр.3 

Nedostajuća pozicija: 
Ugradnja, povezivanje kablova u novo NN postrojenje i puštanje u rad novog NN 
postrojenja. Pozicijom obuhvatiti i podešavanje svih zaštitnih uređaja kao i 
programiranje uređaja i stavljanje u funkciju sistema komunikacije između svih uređaja 
uključenih u komunikaciju. 
 
 

 
 

 

 
 
Република Србија 
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Питање 
бр.4 

Nedovoljno precizno opisana pozicija: 
Pozicija broj 65. Specifikacije, koja glasi ovako: 
„Nabavka i ugradnja energetskog kabla PP00 4x120 mm2, 100 m.; 1 komplet“ 
 
Treba da bude dodatno opisna načinom polaganja kablova, na primer 
po postojećim regalima, ili 
po regalima, koje treba obuhvatiti ovom pozicijom, ili 
u postojećem kablovskom kanalu, ili 
u zemlji, iskop zemlje u dužini od x metara prediveti ovom pozicijom, ili 
... 
Navesti način polaganja kabla i da li je kroz poziciju potrebno predvideti i neke druge 
aktivnosti 

 

 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Наручилац даје додатне информације или 

појашњења: 

 

 

Одговор на питање бр.1.  

Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације које ће се 

објавити на Порталу ЈН. 

 

 

Одговор на питање бр.2. 

 Дефинисано је  у „Пројекту електроенергетских инсталација“ за ову јавну 

набавку  а који је наведен у конкурсној документацији и заинтересовани 

понуђачи могу да извше увид лично на начин наведеном у тачки 2)2) дела 2. 

Конкурсне документације и на захтев понуђача се може доставити у електронској 

форми. 

 

Одговор на питање бр.3.  

Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације које ће се 

објавити на Порталу ЈН. 

 

 

Одговор на питање бр.4. 

 Дефинисано је  у „Пројекту електроенергетских инсталација“ за ову јавну 

набавку  а који је наведен у конкурсној документацији и заинтересовани 

понуђачи могу да извше увид лично на начин наведеном у тачки 2)2) дела 2. 

Конкурсне документације и на захтев понуђача се може доставити у електронској 

форми. 

  

 

Додатне информације/појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о 

јавним набавкама, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца у року од три дана од дана пријема захтева. 

 

          

 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


