
 

Датум: 11.06.2018.године 

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 је предмет услуга  „Израда 

комплетне документације за надградњу два дела објекта топлане на матичној 

локацији“, редни број јавне набавке 1.2.52/2018, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о 

јавним набавкама, објављује одговор. 

 

Питање 1: 
Poštovani, 
Na strani 15 tenderske dokumentacije stoji da je ponuđač za poslednje tri godine uradio „predmetne 
usluge izrade projekata sa izdatim rešenjem za građenje objekata ovakve vrste klase objekta“. 
Predpostavljamo da se to odnosi na Pravilnik o klasifikaciji objekata koji je doneo Organ uprave 
Ministarstva građevine i infrastrukture Republike Srbije.U Skladu sa time molimo Vas da dopunite 
dokumetaciju sa jasnom šifrom pod kojom se predmetni  objekat vodi ili da date klasifikaciju kojoj grupi 
objekata pripada objekat koji je predmet JN . 
 

Одговор 1: 

На страни бр.6 конкурсне документације наведено је да се ради о канцеларијском простору 

(администрација са пратећим функцијама ) па је то и основ за класификацију и категоризацију 

(122011; 122012 B i V) јер је и сам простор изнад којег се врши надоградња канцеларијски 

(административни )  

 

На страни 15 конкурсне документације уместо : 

„- Да је Понуђач у 2016, 2017. и текућој 2018. години извршио предметне услуге (израда пројеката 

са издатим решењем за грађење објеката овакве врсте класе објекта ) код најмање два 

референтна Наручиоца и остварио 2.200.000,00 динара збирно прихода од тих услуга „ 

стоји : 

„- Да је Понуђач у 2016, 2017. и текућој 2018. години извршио предметне услуге (израда пројеката 

са издатим решењем за грађење објеката овакве врсте класе објекта-122011, 122012 B i V) код 

најмање два референтна Наручиоца и остварио 2.200.000,00 динара збирно прихода од тих услуга“ 

                                                                                            

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

на 18.06.2018.године до 12:00  часова . 

 

                                                         Комисија за јавну набавку број  1.2.52/2018  

 

                           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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