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i
На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/20 2,
14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/2100/341/2019 '- „Набавка и уград~а
нових главних прекидача снаге 220 kV на оба агрегата РХЕ Бајина Башта", на захтев
заинтересованог лица, даје;

ОДГОВОР број 2

на питања постављена; у вези Конкурсне докуменТације за ЈН/2100/341/2019 - ,,Набавка и
уградња нових главник прекидача снаге 220 kV на оба агрегата РХЕ Бајина Башта".

1
Пет и више дана пре истека рока предвиf)еног за подношење понуда, заинтересовано лице ј~е, у
писаном облику, поставило питања Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана
пријема питања даје cneдeFie одговоре:

~
ПИТАFbА:

Питање 1.
i

Молимо Наручиоца да достави податке о постојеТiем темељу радног прекидача - дименвије
темеља и уграfјене атматуре.

Питање 2.
У конкурсној документацији под тачком 3.5. Опис постојеFiих радних прекидача 220 kV на
страни 19 дефинисано следеnе:
"Због специфичности наведеног техничког решења са 2 прекидача везана на ред и потребе да
се у потпуности обезбеде сиryрносна растојања измеfју полова исте фазеi радног и резер~ног
прекидача у складу јса Правилником о техничким нормативима за електроенерге~тска
постројења називног напона изнад 1000 V, измеiитен је темељ ранијег старог малоуі  ног
прекидача и уклоњенаl армаТура која се користила за стари прекидач. Диспозиције и дет'аље
повезивања прекидача~јасно су дате на цртежима у Техничком прилоry 1."
Молимо Наручиоца да достави цртеже на које се позива на страни 19 тендерске
документације.

Питање З.
Молимо вас да измените образац структуре цена за ставке 5,6,7 на начин да упишете јединице
мере и количине. :

Питање 4.
Молимо Наручиоца да: због комплексности и обима сагледавања нејбољег техничког решења, а
самим тим и давања најповољније понуде продужи крајњи рок за предају понуде за 10 дана.
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ОДГОВОРИ:

Одговор 1.
Тражене димензије темеља радног прекидача, односно димензије и остали технички захтеви,
дати су у Техничком прилогу 1, број цртежа 104.

Одговор 2.
Технички прилог 1 је дат у прилогу Конкурсне документације и објављен на Порталу УЈН
06.07.2020. године.

Одговор З.
Наручилац је Образац број 2- обраэац структуре цена допунио траженим ставкама.

Одговор 4.
Наручилац је сагласан са траженим продужењем рока за достављање понуда за предметну
јавну набавку.

Нови рок за достављање понуда биflе објављен на Порталу УЈН у Обавештењу о продужењу
рока за достављање понуда за ЈН/2100/0341/2019 дана 06.07.2020. године.

У складу са датим одговорима Наручилац ne извршити Другу измену Конкурсне
документације и објавити је на порталу УЈН 06.07.2020. године.

У Бајиној Башти,
06.07.2020. године.

Ј Н/2100l0341 /2019
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