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Датум: 12.02.2018. 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде 

     Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде у ппступку јавне набавке мале вреднпсти чији су предмет дпбра, 

Перифлекс сппјнице, редни брпј јавне набавке 1.1.3/2018, Наручилац у складу са чланпм 63. 

Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаоа:  

- Na str. 5 konkursne dokumentacije u delu Kvalitet navodite: „Жлебпви за клинпве сппјница се 

израђују према стандарду SRPS M.C2.060, а завршнп брушеое према стандарду SRPS 

M.А1.172.“ 

Pitanje 1: Obzirom da pomenuti standardi ne definišu dimenzije prečnika rupa niti veličinu 

žlebova za klinove, molimo Vas da iste definišite za svaku veličinu spojnice ili da prihvatite da se 

spojnice isporučuju sa standardnim predobrađenim rupama, što je uobičajeno? 

Pitanje 2: Dokumentacija koju ponuđač treba da dostavi definisana na str.5 konkursne 

dokumentacije, pitanje glasi da li naručilac prihvata da se priloži katalog perifleks spojnica u 

kome su definisane tražene veličine? 

 

  Одгпвпри: 

- Прихватамп да се сппјнице исппручују са стандардним предпбрађеним рупама. 

- Прихватамп да се прилпжи каталпг перифлекс сппјница у кпме су дефинисане тражене 

величине. 

Кпнкурсна дпкументација биће измеоена у складу са сугестијама пптенцијалних ппнуђача и 

биће прпдужен рпк за ппднпшеое и птвараое ппнуда на 21.02.2018. дп 12:00h, пднпснп 12:30h. 

Кпнкурсна дпкументација се меоа на следећи начин: 

- На страни брпј 5 меоа се ппис ппд „Квалитет“, „Дпкументација кпју ппнуђач дпставља уз 

ппнуду“ и „Дпкументација кпју ппнуђач дпставља при исппруци“. 

- На страни брпј 10 меоа се тачка 3 – Обавезна садржина ппнуде 

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                   енергије и флуида и пружање услуга 

                  ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ 

                   34000 Крагујевац, Косовска 4А 

            Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com 
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- На страни брпј 32 меоа се члан 6 Мпдела угпвпра 

  

Ппнуђачи кпји буду ппднели свпју ппнуду са старим, неизмеоеним пбрасцем мпдела угпвпра, 

иста ће бити прпглашена непдгпварајућпм и самим тим неприхватљивпм. 

 

 

                                                                               Кпмисија за јавну набавку брпј  1.1.3/2018 


