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JABHO ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БEOГPAД
УПРАВА JП EПC
Улица царице Милице број 2
Број:,12.01.94112/ -ј$
Београд, 1 2-~Э- 2~ i~

Ha основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр.
124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у преговарачком поступку са
објављивњем позива за подношење понуда број ЈН/ЗООО/1568/2017, за јавну набавку
радова „Изградња складишта за привремено одлагање отпада на TEHT 6" даје:

ДOДATHE ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПOJAWh6Eh6A
У BEЗИ CA ПРИПРЕМАЕbЕМ ПOHYДE БР. 5

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано
лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно
појашњења, a Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеfiе информације,
односно лојашњења:

ПИТАЕbЕ 1 
Наручилац радова је у делу техничког капацитета за транспортна средства која су
наведена под тачкама 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 и 14 тражи да се доставе важеflе очитане
саобраfiајне дозволе издате на територији Републике Србије са копијом важеће
полисе осиryрања. Механизација која је наведена под тачкама 4 (два багера кашике
мин 1m3) и под тачком 6 (двa булдожера) не подлеже регистрацији и не учествује

; самостално у cao6paћajy јер им је погон на ryсенице и довозе се специјалним
! транспортима на градилиште.
да ли за тачку 4. (два багера) и тачку 6. (два булдожера) треба доставити саобраfiајну
дозволу и non ису осиryрања?

ОДГОВОР 1 
Обзиром да наведена механизација у поглављу 4.2 конкурсне документације у
подтачки 7. под редним бројевима 4. и 6. не подлеже регистрацији, Наручилац ћe у
складу са сугестијом извршити измену конкурсне документације.

Одговори на питања су саставни део конкурсне документације.

Понуда за предметну јавну набавку мора бити сачињена у складу са oдгoвopима на
питања за ЈН/3000/1568/2017.
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