
СЈН
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско — Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерко i иflа број 1
Број 6.05.6-Е.02.01.-260707/ '  -2020
Бајина Башта, 06.07.202d. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/201
14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/2100/0368/2019 — ,,Набавка струјних
напонских мерних трансформатора за РП 220 kV PXE Бајина Башта", на захт~
заинтересованог лица, даје

ОДГОВОР број 3

2,
и
в

на питање постављено у вези Конкурсне документације за ЈН/2100/0368/2019 — ,,Набака
струјних и напонских мерних трансформатора за РП 220 kV PXE Бајина Башта".

~
Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у
писаном облику, поставило питање Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана
пријема питања даје следеfiи одговор:

~
ПИТАFbЕ:

1
Имајуfiи у виду ново пооштравање мера од стране Владе Републике Србије због светске
пандемије корона вируса и увоFјења ванредне ситуације у појединим градовима због значајног
повеFiања броја оболелих, потенцијални понуТјачи су поново дошли у проблеме отежаног
функционисања и корекција у начину рада (оболели унутар компанија, рад од куТiе, смање е
броја људи у затвореном простору), те се долаэи у ситуацију да је потребно дуже времена за
обављање свакодневник процеса рада и комуникацију меfју компанијама.

Такоfје, имајуflи у виду да су произвоТјачи опреме, која је предмет јавне набавке, из
иностранства и да због пандемије која је проглашена од стране Светске здравствене
организације, веFiина службеника произвоFјача ради од куfiе, процес припремања потре~не
документације и циркулисања информација је доста успорен.

Молимо Наручиоца да з~бог свега наведеног размотри продужење рока за достављање понуда
барем за 10 календарских дана, како би понуfјачи могли да припреме технички коректн и
прихватљиве понуде. ;

ОДГОВОР:

Наручилац је сагласан ica траженим продужењем рока за достављање понуда за предметну
јавну набавку.

Нови рок за достављан~е понуда 6иFie објављен на Порталу УЈН у Обавештењу о продуж-њу
рока за достављање понуда за ЈН/2100/0368/2019 дана 06.07.2020. године.

У Бајиној Башти,
06.07.2020. године.
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