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СВИМ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА  

 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ПК ЈН бр. 23/13  - набавка добара: " Инструмената за 
ревизију кабловских водова ". 

 

ПРЕДМЕТ:ОДГОВОР НА ДОДАТНА ПИТАЊА 
 
 
Питања : 
 
1.Да ли подносиоци пријава који су регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне 

регистре, могу уместо доказа за испуњење члана 75. Закона о јавним набавкама доставити Решење о упису 

у Регистар понуђача Агенције за привредне регистре? 

 

 
 
 
Могу  да доставe само решење о регистрацији уместо четири тражена доказа 
(документа), а сходно чл. 78 став 5 Закона о јавним набавкама  који гласи да лице 
уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује 
испуњеност обавезних услова,али је неопходно да у понуди наведе интернет страницу 
на којој су тражени подаци јавно доступни. 

  
 
2.У обрасцу структуре цене мењамо количину која је грешком унета.У прилогу је исправан 
образац  на стр.18    -исправна количина 1 ком  
 

                                                                                     Комисија за јавну набавку, 
                                                                                       ПК ЈН Бр. 23/13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             Образац структуре понуђене цене 



Страна 18 од 23 
 

Образац бр.2 
ПК - ЈН бр. 23/13 

Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке  добра:          
   ПК - ЈН бр. 23/13 

" Инструмената за ревизију кабловских водова "  (31642100 - Апарат за детекцију 
металних цеви), 
, а на основу наше понуде, под бр.______________ од _____._____._______. године, достављамо 
Вам 

СТРУКТУРУ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 

1 2 3 4 5 6 

р. 
бр. Назив услуге    ј/м 

 
    кол. 
 

Јединична 
цена  

(без ПДВ-а) 

Износ 
(без ПДВ-а) 

1. 

Комплет се састоји од: 
-Предајник –тон генератора снаге 10W 
Радна фреквенција пријемника 500Hz - 
118 КHz ,пасивна 50 Hz , RF &CP 
Са акумулаторским  
батеријама,континуиран рад предајника 
од 8 до 15 h 
-Пријемник сигнала 
 Радна фреквенција предајника 800Hz - 
118 КHz  
Са акумулаторским  батеријама, 
континуиран рад пријемника од 40 h 
- Пуњач  акумулаторских  батерија , за 
пријемник и предајник 
-Сет испитних каблова и сонди за 
уземљење 
-Обухватна индукциона клешта , 
-Минијатурна сонда 
-Слушалице 
-Кофер за опрему. 
- Радне температуре пријемника и 
предајника  -20 д 55 С 
 

kom 1   

 
УКУПНО без ПДВ 20% 
 

 

 
ПДВ 20% 
 

 

 
ЗА УПЛАТУ 
 

 

 


