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на основу члана 54. и 63: Закона о јавним набавкама ("Службени глас н. ик РС", број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број Јн/2100/341/2019 —„набавка и уградња
нових главних прекидача снаге 220 kV на оба агрегата РХЕ Бајина Башта", на захтев
заинтересованог лица, даје ;

i 
1 ОДГОВОР број 1

на питања постављена у вези Конкурсне документације за ЈН/2100/341/2019 — ,,Набавја и
уградња нових главни~х прекидача снаге 220 kV на оба агрегата РХЕ Бајина Башта".

Пет и више дана пре исТе,ка рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у
писаном облику, поставило питања Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана
пријема питања даје cneдeFie одговоре:_ I

ПИТАFbА:
1

Молимо Вас за додатна појашњења и одговоре на следећа питања:

1., Наручилац је захтевао да гарантни рок за предметне прекидаче износи најмање
36 месеци нак~он истека пробног рада, док за антикорозивну заштиту треба да
износи најмање 84 месеца. Питање гласи: да ли се банкарска гаранција за
отклањање грешака у гарантном року издаје са роком важења 36 месеци + 30
дана или са роком важења 84 месеца + 30 дана? Ако је потребно да се гаранција
издаје са роко~м важења 84 месеца + 30 дана, молимо Наручиоца да размотри
раздвајање га~рантних рокова, тако што би се за гарантни рок од 36 месеци
издавала банкарска гаранција; док би се за гарантни рок од 84 месеца издавала
меница са меiичним овлашfiењем.

2. У оквиру додатних услова за испуњење пословног капацитета дефинисан је
следеnи услов:

Референце понуђача - Сваки понуђач обавезан је да достави доказ да је у
периоду од последњих 3 године (рачунајиflи од дана истека рока за подношење
понуда за предметну ЈН) испоручио и уградио најмање 5 прекидача, са називним
напоном 220 kV или већим, истог или сличног типа које нуди у овој ЈН.

i
Доказ: I

1Достављена оверена и потписана листа референци (Образац број 6) понуђача
која садржи I тачну ознаку типа испоручених мерних трансформатора,
најосновније називне карактеристике, број комада, годину испоруке, као и назив,
адресу и контакт корисника којем је референтни ; мерни трансформатор
испоручен. 3аiедно са листом референци обавезно 1е доставити потписану и 
оверенУ потврду сваке референце од стране корисника. 

I
Молимо Наручиоца да нам достави форму потврде корисника која би
потврдила податке уписане у образац број 6 Листа референци. ј
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одговоРи:
1. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року издаје се са роком

важења 36 месеци + 30 дана.

2. Наручилац fie у Конкурсну документацију додати Образац број 6а којим се даје потврда
о референтним набавкама

У складу са датим одговором под бројем 2 Наручилац fie извршити Прву измену
Конкурсне документације и објаеити је на порталу УЈН 29.06.2020. године.

У Бајиној Башти,
29.06.2020. године.
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