
1 
 

 

Датум: 06.07.2017. 

ППТЕНЦИЈАЛНИМ ППНУЂАЧИМА 

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде 

     Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде у птвпренпм ппступку јавне набавке шији су предмет услуге, Превпз угља 

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

јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаоа:  

Увидпм у кпнкурсну дпкументацију приметили смп и тражимп ппјащоеое следећег: 
 

1. У мпделу угпвпра шлан 16.(ОСТАЛЕ ПРИМЕДБЕ), ппстпје нелпгишнпсти пкп плаћаоа 
насталих пбавеза према ппнуђашу. 

             
ПСТАЛЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 16. 
 

     „Средства за реализацију пвпг угпвпра пбезбеђена су Закпнпм п бучету за 2017. гпдину („Сл. 
гласник РС“, брпј 103/2016). Плаћаое дпспелих пбавеза насталих у 2017. гпдини, врщиће се дп 
висине пдпбрених апрппријација за ту намену, а у складу са закпнпм кпјим се уређује бучет за 
2017. гпдину. 
     За деп реализације угпвпра кпји се пднпси на 2018. гпдину, реализација угпвпра зависиће пд 
пбезбеђеоа средстава предвиђених Закпнпм кпјим се уређује бучет за 2018. гпдину. У 
супрптнпм, угпвпр престаје да важи, без накнаде щтете збпг немпгућнпсти преузимаоа и 
плаћаоа пбавеза пд стране Кприсника услуге.“ 
  
(МПЛИМП ЗА ТУМАЧЕОЕ БПЛДПВАНПГ ТЕКСТА.) 
 

2. У Обрасцу брпј 5.(пптврда купца, страна 29.) је наведенп да је нарушилац фирма 
„Енергетика“д.п.п. Крагујевац. 

          (да ли сте мислили следеће: 
       1.самп на превпзе кпје је ппнуђаш врщип за„Енергетику“д.п.п.Крагујевац   
          кап нарушипца(примапца), или 
       2.превпз угља кпји смп радили за друге нарушипце. 

 

                           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 

            PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка                                                                                                                      
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Укпликп сте мислили на другу ппцију (2.), пнда је пптребнп изврщити измену дпкументације у 
Обрасцу бр. 5, какп би се Образац бр. 4. (референтна листа, страна 28.) усагласила са 
Обрасцем бр. 5, пптврда референтне листе пд стране купца. 
 
3. У делу „Технишке карактеристике и дпкументација (спецификације)“ кпји гласи: 
 
           Квалитативни и квантитативни пријем (кпнтрпла квалитета) 

      „Ппнуђаш је дужан да при утпвару угља врщи квалитативну и квантитативну кпнтрплу (не сме   
      бити утпварена земља, камен, дрвп и сл.)“ 

Утпвар се врщи на идустријскпм кплпсеку „Ресавица“. Утпвар врщи пспбље „Ресавице“ а.д. без 
присуства пспбља ппнуђаша, а тражи се пдгпвпрнпст ппнуђаша. Пспбље ппнуђаша није 
струшнп псппспбљенп за кпнтрплу квалитета преузете рпбе. 

 

Пдгпвпри: 

- Ппменути шлан угпвпра биће пбрисан. 

 

- Штп се тише пптврде купца (пбразац 5), мислили смп на другу ппцију, пднпснп превпз кпји 

су ппнуђаши врщили за друге нарушипце. Међутим, укпликп сте услугу превпза угља 

врщили и за нас у перипду пд 2014.-2016. гпдине, без икаквих препрека у виду закпна и ми 

кап купац у тпм перипду мпжемп да Вам пппунимп пптврду. Пптврда неће бити меоана 

кап и пбразац референце јер су исти кприщћени дпста пута у другим кпнкурсним 

дпкументацијама и никад није билп никаквих недпумица пд стане ппнуђаша. Ипак, 

ппјаснићемп нашин пппуоаваоа кпји је следећи: Исппд назива „Пптврда купца“ налазе се 

ппдаци Енергетика д.п.п., јер је наведена пптврда намеоена за пптребе спрпвпђеоа јавне 

набавке нарушипца Енергетика д.п.п. На црти у прпдужетку текста „Пптврђујемп да је 

ппнуђаш“ уписује се назив фирме (предузећа) кпје намерава да ушествује на тендеру (у 

пвпм слушају, име Ваще фирме); на следећим празним цртама кпје се пднпсе на угпвпре, 

уписује се брпј угпвпра, датум пптписиваоа угпвпра и изнпс на кпји је угпвпр пптписан и 

кпји сте закљушили са тим кпнкретним купцем (кприсникпм услуге), укпликп је пптребнп, 

прпщирите листу на вище пд 3 угпвпра и такпђе, акп сте имали самп један угпвпр са датим 

купцем, није пптребнп да пппуоавате све ппзиције већ самп једну; на крају пптврде са 

леве стране купци кпји су Вам пппунили пптврду уписују датум пппуоаваоа пптврде, са 

десне стране на црти где пище „Купац“, дати купац уписује име свпје фирме (предузећа) и 

на црти исппд где пище „Пптпис пвлащћенпг лица“ Купац кпји Вам је пппунип пптврду 

пптписује и пверава пешатпм дату пптврду. Образац пптврде је пптребнп кппирати у 

пптребнпм брпју примерака у зависнпсти пд тпга  кпликп купаца (кприсника услуга) Вам је 

пптребнп да бисте пстварили дати лимит пд 40.000.000,00 динара пп наведеним 

угпвприма.  

Штп се референтне листе тише (пбразац 4), ту пппуоавате у првпј кплпни назив купца 

(кприсника услуге) и врсту услуга кпју сте иврщили, у другпј кплпни лице за кпнтакт и брпј 

телефпна тпг купца какп бисмп ми мпгли да прпверимп ваще референце укпликп тп буде 

билп пптребнп и у трећпј кплпни вреднпст ппсла са тим купцем изражен у динарима. 
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Референтна листа се пппуоава за ппслпве кпје сте изврщили у перипду у задое три гпдине 

(пд 2014. дп 2016. гпдине) и не мпрате да се везујете за сваку гпдину ппсебнп, већ самп за 

тај перипд и не мпрате да пппуните свих 8 ппзиција. Наведени купци (кприсници услуга) и 

ппслпви у референтнпј листи се мпрају ппдударати са купцима и ппслпвима у 

Обрасцу/има пптврде купца. 

 

- Трећа сугестија кпју сте упутили биће усвпјена и кпнкурсна дпкументација биће 

исправљена на местима на кпјима је тп пптребнп из разлпга кпје сте навели. 

     Кпнкурсна дпкументација биће исправљена у складу са усвпјеним предлпзима пптенцијалнпг 

ппнуђаша. Рпкпви за ппднпщеое и птвараое ппнуда неће бити меоани и пстају 20.07.2017. гпд 

дп 10:00, пднпснп 10:30 шаспва. 

 

                                                                  

              Кпмисија за јавну набавку брпј  1.2.22/2017 


