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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАIК "Дринско - Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта
Улица: Tbr Душана Јерковиfiа број 1
Број 6.05~ 6-Е.02.01.-169107/15-2020
Бајина Башта, 27.04.2020. године
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На основ•у члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС',. број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/2100/0369/2019 - ,,Антикорозиона
заштита ~порталног крана 2х250/63т у РХЕ Бајина Башта", на захтев заинтересованог лица,
даје

ОДГОВОР број 2

на питања постављена у вези Конкурсне документације за ЈН/2100/0369/2019 -
„Антикор~оI зиона заштита порталног крана 2х250/63т у РХЕ Бајина Башта".
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Пет и више дана пре истека рока предвиТјеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у
писаном облику, поставило питања Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана
пријема питања даје следеfiе одговоре:

ПИТАFbА:

Nlолимо да нам у складу са чл. 63: став 2. Закона о јавним набавкама дате одговор у року
предвиfјен'i м чл. 63.став 3. Закона о јавним набавкама на следеfiа питања:

1. У оквиру Додатних услова, односно пословног капацитета које понуђач треба да испуни,
навели сте да је потребно да докаже да је извео радове на антикорозивној заштити
чел~ичних конструкција у претходне три године. да ли пословни капацитет можемо
доказати потврдом да смо .извели радове на антикорозивној заштити на ограда и
челичне конструкције хале која је висока 4т?

2. Приl иком обиласка локације и увида у обим радова који је потребан мишљења смо да
је за тај обим радова потребно више радника него што се тражи у кадровском
капшацитету. За давање исправне понуде потребно је да знамо број радника који је
потр{ебан за извођење радова

3. да ли је потребно да понуFјач поседује скелу за извоТјење радова?

ОДГОВОР:

С обзиром на специфичност и комплексност радова које је потребно извести и садржину
питања заиiнтересованог лица, Наручилац fie у најкраfiем року дати прецизне одговоре,
извршити измену конкурсне документације и у складу са тим продужити рок за достављање
понуда.

У Бајиној Ба ш' ти,
27.04.2020. године.
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