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Број: 55307/6 
Датум: 24.12.2013. година 
 
 

 
 (Н-ЈН 18/13) 

 
 

ПРЕДМЕТ: Исправка конкурсне документације по предмету  Н-ЈН бр.18/13 
                      (Циркуларно писмо) 
 
 
 
1. Врши се измена конкурсне документације Н-ЈН 18/13, која је објављена на Порталу 
јавних набавки, дана 27.11.2013. године и на интернет страници наручиоца, а за јавну 
набавку добара: -  електроенергетски кабл XHE 49 – A 1x150mm2, 35 kV  -  
високонапонски каблови -31321300 – у отвореном поступку, и то у делу спецификације 
на стр. 4 и 5, тако да се иста брише, а нова спецификација треба да гласи: 
 
 

1. Предмет јавне набавке: 
 
-Набавка енергетског 35 kV кабла, XHE 49-A, 1x150 mm2 у дужини од 1 km- 

 
2. Техничке карактеристике, опис предметног добра и потребна количина: 

Табела 1._______ 
 
 
_____________________________________________ 

 

Датум: 25.10.2013. године                                                                       Потпис:______________________ 
 

ДЕО ОПИС ЈЕДИНИЦА ЗАХТЕВ ПОНУЂЕНО 

1. ОПШТЕ    

1.1. Производ XHE49-A 1x150/25 mm2, 35 kV 

1.2. Називни пресек mm2 150 ------------------ 

1.3. Број жица  ≥ 15 ------------------- 

1.4. Пречник  жица 
mm Сходно могућностима 

понуђача 
 

m  
 

18000 Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 46а
Тел.: 018/518-500, 518-550; Факс: 018/533-315

www.jugoistok.com
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Датум: 25.10.2013. године                                                                       Потпис:______________________ 
 

ДЕО ОПИС ЈЕДИНИЦА ЗАХТЕВ ПОНУЂЕНО 

1.5. Отпор проводника Ω/км < 0.206 ------------------- 

1.6. Дебљина изолације mm ≥ 8.00 ------------------- 

1.7. Дебљина плашта mm 2.20 ------------------- 

1.8. Спољни пречник 
mm Уписати, на основу 

конструкције кабла 
 

1.9. Испитни напон kV 50 ------------------- 

1.10. Стандард 
 SRPS N.C5.230 

SRPS N.C5.235 
SRPS N.C0.015 

------------------- 

 
 
    НАПОМЕНА: 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције: 
 

Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију предметних добара у трајању од најмање 24 
месеца\и од уградње или 36 месеци од дана испоруке. 
 
     НАПОМЕНА: Понуда понуђача који не понуди гарантни рок или понуди гарантни 
рок краћи од 24 месеца/и – биће оцењена као неприхватљива. 
 
 

4. Рок пост-продајног сервисирања и обезбеђења резервних делова: 
 

Обавеза понуђача је да за добра која су предмет ове јавне набавке достави атесте и 
стручне налазе специфициране у Табели 1. 
 

5 Рок испоруке: 
 
Према прихваћеној понуди изабраног понуђача. 
 
5. Место испоруке: 
 
- Магацин ЕД Ниш. 
 
 

 
 
 
 
2. Поступајући сходно чл. 63.ст.5.  Закона о јавним набавкама, који предвиђа, да ако 
наручилац измени или допуни конкурсну документацију, осам или мање дана пре истека 
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рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда, то наручилац врши 
померење рока за подношење понуда.  
 
Нови рок за подношење понуда је 16.01.2014. године до 12,00 часова.  
Отварање понуда, обавиће се истог дана, по истеку рока за подношење понуда тј. 
16.01.2014. године, са почетком у 12,15 часова. 
 
 
 

Комисије за јавну набавку Н-ЈН 18/13 
                                                                                               Саша Кордић, дипл.ел.инж. 


