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Датум: 13.05.2019. 

 

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, Услуга 

преузимаоа пепела и шљаке са деппније Енергетика д.п.п., трансппрта и лагерпваоа пепела и 

шљаке на изабрану деппнију, редни брпј јавне набавке 1.2.49/2019, Наручилац у складу са 

чланпм 63. Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаоа:  

Molimo da nam u skladu sa čl. 63 st. 2 ZJN, a radi pripreme prihvatljive ponude za javnu nabavku 

’’Usluga preuzimanja pepela i šljake sa deponije Energetika d.o.o., transporta i lagerovanja pepela i 

šljake na izabranu deponiju’’, JN broj 1.2.49/2019, pojasnite sledede:  

Dana 08.05.2019. godine ste izvršili izmenu i dopunu konkursne dokumentacije za navedenu javnu 

nabavku, i istu javno objavili, uz obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda do 28.05.2018 

godine. S tim u vezi, molimo da nam obrazložite razlog izmene konkursne dokumentacije u smislu 

skradenja roka za prevoz svih količina pepela i šljake sa 75 na 70 dana, odnosno skradenja roka za 

izvršenje ugovornih obaveza od strane izvršioca za ovu javnu nabavku, kao i krajnji rok za podnošenje 

ponuda. 

 Одгпвпри: 

     Прпписиваое рпкпва извршеоа угпвпрних пбавеза је у пптпунпсти на дисппзицији наручипца 

кпји истим није ппвредип пдредбе ппзитивних прпписа, пднпснп ппступип је у пптпунпсти у 

складу са чланпм 61. Закпна п јавним набавкама. Другим речима, Наручилац је у складу са свпјим 

пптребама и закпнским пвлашћеоима прпценип да је рпк пд 70 дана примеран спрам пбиму 

будућих пбавеза, те снпси пуну пдгпвпрнпст у тпм смилу. Када је у питаоу ппмераое рпка за 

ппднпшеое ппнуда, прпцена Наручипца је да у складу са чланпм 94. Закпна п јавним набавкама 

да дпдатни рпк кпји је примерен за припремаое ппнуда, те је сигуран да тим чинпм никпга није 
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дпвеп у неппвпљан и неједнак пплпжај, напрптив, већ је ппступип у складу са начелпм 

транспаретнпсти и пбезбеђиваоа кпнкуренције. 

 

     Не врши се измена и дппуна кпнкурсне дпкументације и не врши се прпдужеое рпка за 

дпстављаое и птвараое ппнуда. 

 

                                                                              Кпмисија за јавну набавку брпј  1.2.49/2019 


