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Сходно члану 63. став 3. Закона о  јавним набавкама («Службени гласник Републике 

Србије», број 124/12, 14/15 и 68/15 ),  Институт за кукуруз «Земун Поље», улица Слободана 

Бајића број 1, Београд-Земун, у поступку јавне набавке  услуга: Компензација реактивне 

енергије у трафостаницама Дорадног центра и зграде Селекције за потребе Института за 

кукуруз „Земун поље“, редни број набавке М-53/17, даје следеће одговоре на питања 

заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

 

Молимо  да нам одговорите на питања која се тичу јавне набавке бр. М-53/17 -

Компензација реактивне енергије и то: 

 

У опису услуга, на страни 3, редни број 1, пише: 

Реконструкција и надоградња уређаја за компензацију реактивне ел. енергије на 

СРЕДЊЕМ НАПОНУ у трафо станици Y3-322 (Дорадни центар). 

 

ПИТАЊЕ 1: 

Да ли је у питању МЕРЕЊЕ утрошене ел. енергије на средњем напону, а да се опрема 

уграђује, као и у другој трафо станици, на ниском напону? 

 

ОДГОВОР 1: 

У питању је МЕРЕЊЕ утрошене ел. енергије на средњем напону, а орема се уграђује, као 

и у другој трафо станици на ниском напону. 

 

 

ПИТАЊЕ 2: 

Да ли су неисправни кондензатори пуњени пираленом и да ли се само они преузимају и 

збрињавају на законом предвиђен начин или и преостала демонтирана опрема мора да 

се преузме и однесе на рециклажу? 

 

ОДГОВОР 2: 

Преузимају се и збрињавају на законом предвиђен начин само неисправни кондензатори. 

 

 

ПИТАЊЕ 3: 

Шта је са другом трафо станицом? Да ли се и из ње исто преузима демонтирана 

опрема? 

 

ОДГОВОР 3: 

Преузимају се и збрињавају на законом предвиђен начин само неисправни кондензатори. 

 

 

ПИТАЊЕ 4: 

Такође, да ли је могуће добити на увид рачуне за утрошену електричну енергију, а не само 

ове изводе, јер из рачуна могу да се добију још неки врло важни подаци за давање 

понуде? 

 

ОДГОВОР 4: 

Наручилац ће од 11.12.-12.12.2017.године у периоду од 12,00-14,00 часова, у просторијама 

Института,  организовати увид у тражену документацију за сва заинтересована лица. 

Контакт особа су Јелена Бајагић/Жика Крстић, e-mail: javnenabavke@mrizp.rs 

Лице које ће извршити увид у документацију мора имати одговарајуће овлашћење, са 

деловодним бројем и датумом, потписано од стране одговорног лица. Односно, уколико 
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ће увиду присуствовати законски заступник понуђача, потребно је да са собом има копију 

Извода из регистра Агенције за привредне регистре, поред наведеног овлашћења, 

односно копије Извода.  

  

ПИТАЊЕ 5: 

Да ли је неопходно да се уграђује регулатор реактивне енергије са 12 степени регулације, 

као што је у захтеву наведено, или је довољно уградити и регулатор са шест степени 

регулације, ако то техно-економска анализа покаже? (Пошто је критеријум најнижа цена 

понуде). 

     

ОДГОВОР 5: 

Наручилац је у техничкој спецификацији Конкурсне документације дефинисао да се 

уграђује регулатор реактивне енергије са 12 степени регулације и у складу са тим 

понуђачи припремају и подносе понуду за предметну набавку. 

 

 

Наведена објашњења представљају саставни део Конкурсне документације. 

 

 

 

 

  

Објашњење број: 1      Комисија за јавну набавку 

Датум: 11.12.2017.г. 


