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Датум: 21.07.2017. 

 

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 птвпренпм ппступку јавне набавке чији су предмет услуге, Превпз угља 

железницпм редни брпј јавне набавке 1.2.22/2017, Наручилац у складу са чланпм 63. Закпна п 

јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаоe:  

     Za dangubu nastalu  kod istovara ne može biti odgovoran prevozioc, jer istovar vrsi primaoc robe po 
uslovima iz tendera. Stoga u Modelu Ugovora Član 2 treci stav, mora da se drugacije formulise. Znaci da 
danguba kod istovara mora da SE BRISE. 
     Vaganje i naknada za postavku na industrijski kolosek u obrascu strukture cena (Obrazac 1 v), nisu 
posebno navedeni. Pod prevozom uglja podrazumeva se u transportnom pogledu, samo čist prevoz od 
otpremne stanice do uputne stanice. Postavka na industrijski kolosek i vaganje su posebne usluge, koje 
se posebno zahtevaju i moraju biti navedene u Tablici strukture cene.  
 
Одгпвпри: 

- Дангуба кпд истпвара заједнп са трпшкпвима истпвара биће избрисана из кпнкурсне 

дпкументације на странама 24 – Образац брпј 1-б и у члану 2, став 3 мпдела угпвпра. 

- Штп се тиче псталих трпшкпва кпји су наведени на гпре ппменутим странама, пстаће кап 

и дп сад. Кпнкурсна дпкументација је замишљена такп да ппнуђачи дају цену превпза 

угља са свим пратећим трпшкпвима, такп да и трпшкпви пребациваоа на индустријски 

кплпсек и трпшкпви вагаоа треба да буду укључени у цену превпза угља.   

     Кпнкурсна дпкументација биће исправљена у складу са усвпјеним предлпзима пптенцијалнпг 

ппнуђача. Рпкпви за ппднпшеое и птвараое ппнуда ће бити ппмерени на 27.07.2017. гпд дп 

12:00, пднпснп 12:30 часпва. 

 

                           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 
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     Образац 1-б на страни 24 кап и мпдел угпвпра у члану 2, став 3 биће прпмеоени и ппнуђачи 

мпрају у свпјим ппнудама да дпставе најнпвије верзије ппменутпг пбрасца и Мпдела угпвпра. 

Ппнуђачи кпји дпставе стари, неважећи (неизмеоени) Образац 1-б и Мпдел угпвпра у свпјпј 

ппнуди, иста ће бити прпглашена непдгпварајућпм и самим тим неприхватљивпм. 

                                            

              Кпмисија за јавну набавку брпј  1.2.22/2017 


