
 

Датум: 30.03.2017. 

 

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 мале вредности чији су предмет добра, 

ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊА ТРАНСФОРМАТОРА , редни број јавне набавке 1.2.14/2017, 

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

Питање 1:  

Molim Vas da nam date tipove energetskih transformatora kao I tipove I proizvođača 
regulacionih/teretnih sklopki koji su predmet javne nabavke male vrednosti broj : 1.2.14/2017. 
Godine  Usluge popravke I održavanja transformatora  ОРН 50532200. 
 
Da li je neophodno skidanje poklopca magnetnog kola da bi se izvršila zamena otpornika preko kojih se 
vrši uzemljenje limova ? 
 
Da li naručilac poseduje trafo ulje, dehidrator I otpornike sa obzirom da u tenderskoj dokumentaciji I 
tabeli sa cenama ne piše isporuka ? 

 

Одговор 1: У Обрасцу 1.1 на страни 4. у табели  А) додаје се тип трансформатора  Т1 (tip 

TP-v 70063) и „Teretni menjac: proizvodjac Maschnune fabric Reihausen tip: DIII-200-110/110-12 

23 3G In=200A, U=110kV“ 

На страни 5. испод табеле А) додаје се: 

       • Трансформаторско уље поседује Наручилац, јединичну цену дати као услугу доливања по  

једном литру уља 

У обрасцу 1.2 на страни 7. У табели А) додаје се тип трансформатора Т1(tip TP-v 70063) , 

на страни 8. испод табеле А) додаје се : 

 Јединична цена треба да обухвати тражену услугу ,испоруку и уградњу резервних 

делова које је потребно заменити  
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 Скидање поклопца магнетног кола није неопходно ако Извршилац услуге тако 

процени  

 

У Обрасцу 1.3 на страни 10. у табели А) додају се типови трансформатора Т1(tip TP-v 

70063) и Т2( tip TP-v 830963)  ,на страни 11. испод табеле А) додаје се : 

 Јединична цена треба да обухвати тражену услугу ,испоруку и уградњу резервних 

делова које је потребно заменити   

 Трансформаторско уље поседује Наручилац, јединичну цену дати као услугу 

доливања по једном литру уља     

 

У Обрасцу 1.4 на страни 12. у табели А) додају се типови трансформатора Т1(tip TP-v 

70063) и Т2( tip TP-v 830963)  , на страни 13. испод табеле А) додаје се : 

 Јединична цена треба да обухвати тражену услугу ,испоруку и уградњу резервних 

делова које је потребно заменити  

 Трансформаторско уље поседује Наручилац, јединичну цену дати као услугу 

доливања по једном литру уља  

 

Врши се измена конкурсне документације и продужење рока за подношење понуда. 

 

                                                          Комисија за јавну набавку број  1.2.14/2017 


