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           СВИМ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: - Набавка комплетно шемираних мерно разводних 

ормана - ПО ПРЕДМЕТУ  
(ПИ-ЈН бр. 20-13) 

 
ПРЕДМЕТ: Појашњење везано за конкурсну документацију за јавну набавку ПИ-ЈН 

бр.20-13 
 
           У вези конкурсне документацијe за јавну набавку добара: - Набавка комплетно 
шемираних мерно разводних ормана за измештено место мерења - без бројила. 
(ОРН - Електрични ормани 31682100), а по предмету ПИ-ЈН бр.20-13, која је 
објављена на порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 
www.jugoistok.com,  достављена су нам, писменим путем, одређена питања, а у циљу 
појашњења у вези са припремањем понуде. 

                 С тим у вези, наручилац овим дописом, а сходно члану 63. став 3. Закона о 
јавним набавкама ("Сл.гласник Републике Србије" бр.124/12. год.) даје одговоре на 
постављена питања. 

 
Питање бр.1: Да ли је поред понуде потребно доставити и по један узорак тражених 
ормана? 
          
Одговор бр.1: Наручилац остаје при свом захтеву, односно уз понуду није потребно 
достављати узорке. 
 
Питање бр.2: Које све атесте треба доставити уз понуду? 
          
Одговор бр.2: Наручилац је у поглављу 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
И СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗАХТЕВА у тачки 2.4 Техничке карактеристике, опис 
предметних добaра и потребна количина, дефинисао да Комплетно шемиран 
мерноразводни орман са P/f проводником пресека 6мм² (без бројила) за четири и 
шест мерних местa за спољну монтажу треба да буди израђени од пресованог 
негоривог полиестера ојачан стакленим влакнима, отпоран на ударе, савијање, 
отпоран на атмосферске утицаје, као и  UV зрачење и са степеном заштите не мањом 
од IP 54. Самим тим типским атестом треба доказати све захтеване карактеристике 
предметних ормана.  
           Захваљујемо се заинтересованом лицу за постављена питања, а што ценимо 
као допринос што прецизнијем одређивању захтева наручиоца. 
           Са свега изнетог, молимо Вас да, приликом израде понуде, имате у виду 
одговоре на дата питања, те да ће наручилац дате одговоре сматрати саставним 
делом конкурсне документације и исте примењивати приликом стручне оцене 
поднетих понуда. 
         Желимо Вам успех на тендеру. 
                                                                                             Председник Комисије  

                                                                              за ПИ-ЈН бр. 20-13 
                 ___________________________ 
                    (Саша Костић, дипл.ел.инж.) 


