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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ 
ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ 
БРОЈ: Ц01.01-7839/9 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  ЈН 162/19 (1.2.78) 
ДАТУМ: 09.01.2020. године  
ЛАЗАРЕВАЦ 
 
   
  ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН  162/19 (1.2.78) 
 
 
Сагласно члану 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) 
и конкурсној документацији, дајемо одговор (појашњење) конкурсне документације за јавну набавку  
услуга  -  Радионички ремонт трафоа ЈН 162/19 (1.2.78). 
     
Заинтересовано лице у смислу члана 3 став 5 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 
14/15 и 68/15) доставило је електронском поштом дана 08.01.2020. године захтев за додатним 
појашњењем у вези припремања  понуде  за ЈН 162/19 (1.2.78) односно  следеће питање: 
 
ПИТАЊА  И ОДГОВОРИ: 
 
ПИТАЊЕ (ЦИТИРАНО):   
„1. U konkursnoj dokumentaciji na strani 4/27 stoji sledeće: 

“Рок пружања услуга: Рок извршења услуге не може бити дужи од 30 дана од дана пријема захтева 

Наручиоца за пружање услуга, који се упућују у писаној форми, укључујући e-mail. “ 

Obzirom da postoji mogućnost da vaš e-mail sa Zahtevom bude upućen u petak, i samim tim rok popravke u 

startu bude kraći za 2-3 dana, molimo da se ako je moguće, dokumentacijom definiše I momenat od kada teče 

rok, odnosno “od dana uvođenja u posao” ili slično, što bi značilo od momenta kada se Pružaocu usluge omogući 

preuzimanje transformatora iz vase TS. 

 

2. Na strani 8/27 tačka 3,1 stojii sledeće: 
3.1. Ревизија намотаја и магнетног кола уз замену оштећених изолационих делова, међу намотајне 
изолације и учвршћење магнетног кола и намотаја 
Tehničkom specifikacijom obuhvaćen je određeni obim radova, koji uključuje samo reviziju transformatora. 
Cenovnikom nije predviđeno premotavanje namotaja primara I sekundara, što je najvažnija stavka u 
remontu.  
Iz tog razloga predlažemo da se u cenovnik uvrste I stavke : 
-                      Izrada namotaja VN , kom.1 
-                      Izrada namotaja NN, kom.1 
  
3.   Specifikacijom nije predviđeno isključenje I uključenje trafo stanice. Da li to znači da trafo nije pod naponom 
I da pružalac usluge ne snosi nikakve troškove isključenja I ponovnog uključenja?“ 

 
ОДГОВОР:   

1. Рок за преузимање трансформатора из Трафо станице наручиоца не може бити дужи од 5 дана од дана 
пријема захтева Наручиоца за пружање услуга, који се упућују у писаној форми, укључујући e-mail. Рок 
извршења услуге не може бити дужи од 30 дана од дана увођења у посао, односно преузимања 
трансформатора. 

2. Наручилац ће прихватити сугестију заинтересованог лица, па ће у конкурсну документацију, 
односно Техничку спецификацију уврстити обе предложене ставке. 

3. Трафо је већ искључен из напајања. Потребна је само демонтажа и раскачивање из шина. 
 
 

Наручилац ће истовремено са објављивањем овог одговора на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца, објавити и измењену конкурсну документацију, као и Обавештење о продужењу 

рока за подношење понуда. 


