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Јн

На основу члана 54. и 63: Закона о јавним набавкама ("Службени гл.сник РС', број 124/2 12,
14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/2100/341/2019 — ,,Набавка и угра ња
нових главних прекидача снаге 220 kV на оба агрегата РХЕ Бајина Башта", на захтев
заинтересованог лица, даје

ОДГОВОР број 3

на питање постављено у вези Конкурсне документације за ЈН/2100/341/2019 — ,,Набавка и
уградња нових главних прекидача снаге 220 kV на оба агрегата Р Е Бајина Башта".

Пет и више дана пре истека рока предвиfјеног за подношење понуда, аинтересовано лице е, у
писаном облику, поставило питање Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана
пријема питања даје следеFiи одговор:

ПИТАFbЕ:

Имајуfiи у виду ново Іпооштравање мера од стране Владе Репуб ике Србије због светске
пандемије корона виру,саi и увоfјења ванредне ситуације у појединим~градовима због знач јног
повеfiања броја оболелих, потенцијални понуfјачи су поново дошіи у проблеме оте аног
функционисања и корекција у начину рада (оболели унутар компаниЈа, рад од куfiе, сма ење
броја људи у эатвореном простору), те се долази у ситуацију да је потребно дуже времеи~а за
обављање свакодневних процеса рада и комуникацију међу компанијама.

Такође, имајуfiи у виду да су произвоfјачи опреме, која је предмет јавне набавке, из
иностранства и да због пандемије која је проглашена од стр~не Светске здравст~ене
организације, веfiина 'службеника произвоfјача ради од кyFie, процес припремања потребне
документације и циркулисања информација је доста успорен.

Молимо Наручиоца да због свега наведеног размотри продужење рока за достављање пснуда
барем за 10 календарских дана, како би понуfјачи могли да прип~еме технички корекі1не и
прихватљиве понуде.

ОДГОВОР:

Наручилац је сагласан са траженим продужењем рока за достављање понуда за предгуіетну
јавну набавку.

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

У Бајиној Башти,.
06.07.2020. године.
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