
 

Датум: 07.11.2017. 

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 

усдлуге „Каблови и кабловски прибор“, редни број јавне набавке 1.1.31/2017, 

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

 

Питање 1:  

Молимо Вас ,доставите нам појашњење  у вези тражених додатних услова. У делу 

конкурсне документације III Техничка документација и планови , IV-Услови за учешће у 

поступку јавне набавке, у делу испуњавања додатних услова за учешће у поступку ЈН, 

тачка 1.2 Кадровски капацитет , навели сте: 

Кадровски капацитет : 

-Понуђач мора да има најмање једно ангажовано лице ВС или ВСС стручне спреме 

техничког смера  

Питање: Преиспитати оправданост траженог услова имајући у виду предмет Јавне набавке 

–испорука робе. Позивамо се на Закон о јавним набавкама члан 76 у коме стоји : 

„ Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу 

понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке „  

Сматрамо да захтевањем овог услова се умањује конкурентност понуђача  

Питање 2:  

У партији 1, за позицију број 27 у обрасцу структуре цена , захтевате да се понуди 

Телефонски кабел PGA4-црни  

Потребно је дефинисати да ли је потребно понудити лицнасти пљоснати PGA4 кабел 

пресека 7x0,12 mm или је потребно понудити кабел пуног пресека 4x0,12 mm ? 

Одговор 1 :  

На страни 31 конкурсне документације брише се : 

„Кадровски капацитет : 

-Понуђач мора да има најмање једно ангажовано лице ВС или ВСС стручне спреме 

техничког смера“ 

 

                           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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На страни 34 конкурсне документације брише се  став 5 у Изјави : 

„5) Понуђач мора да има најмање једно ангажовано лице ВС или ВСС стручне спреме 

техничког смера“  

 

Одговор 2: 

Потребно је понудити лицнасти пљоснати PGA4 кабал 4x0,12 mm .  

 

Врши се  измена и допуна конкурсне документације на страни 17 у табели Техничке 

спецификације  на позицији 27 додаје се „Лицнасти  „  и мења се редни број позиције 27 

„Телефонски кабал PGA4 – црни „ у 28 , 28 у 29 због техничке грешке .  
 

Врши  се продужење  рока за подношење понуда на 14.11.2017. године до 10:00 ч. 

 

                                                          Комисија за јавну набавку број  1.1.31/2017  


