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           СВИМ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: - Пројектовање и реализација система за 

радио-даљинско управљање - ПО ПРЕДМЕТУ  
(ПИ-ЈН 22-13) 

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

ЈН бр.22-13 
 
           У вези конкурсне документацијe за јавну набавку добара: - Пројектовање 
и реализација система за радио-даљинско управљање средњенапонском 
дистрибутивном мрежом Огранка Електродистрибуције Пирот-III фаза, а по 
предмету ПИ-ЈН бр.22-13, која је објављена на порталу јавних набавки и на 
интернет страници наручиоца www.jugoistok.com,  достављено нам је, писменим 
путем, одређено питање, 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 одговор 
на постављено питање. 

 
Питање бр.1: У конкурсној документацији наведене су координате позиција 
растављача који су предмет аутоматизације. 
     Уважавајући наведене податке, а у циљу припреме квалитетне понуде, наше 
питање као потенцијалног понуђача је следеће: 
     Да ли је могуће у наредном периоду организовати да наш представник изврши 
обилазак локација ради прикупљања додатних података, који су нам неопходни 
за израду телекомуникационог пројекта који ће обезбедити поуздан и 
функционалан рад система? 
          
Одговор бр.1:  Електродистрибуција Пирот је на располагању како вама тако и 
свим потенцијалним понуђачима. С тим у вези Електродистрибуција Пирот, 
обилазак предметних локација са потенционалним понуђачима извршиће дана 
11.12.2013. године. Час поласка је 09,00 часова из седишта фирме. 
 
           Захваљујемо се заинтересованом лицу за постављено питање, а што 
ценимо као допринос што прецизнијем одређивању захтева наручиоца. 
           Са свега изнетог, молимо Вас да, приликом израде понуде, имате у виду 
одговор на дато питање, те да ће наручилац дати одговор сматрати саставним 
делом конкурсне документације и исте примењивати приликом стручне оцене 
поднетих понуда. 
        Желимо Вам успех на тендеру. 
 
                                                                                                 Председник Комисије  

                                                                                   за ПИ-ЈН бр. 22-13 
                      ___________________________ 
                    (Радојица Петровић, дипл.ел.инж.) 


