
 

Датум: 05.03.2018.године 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са    

припремањем понуде 

     

 По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са 

припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности  чији су предмет добра „РЕЗНИ 

АЛАТИ И АБРАЗИВНИ ПРОИЗВОДИ “, редни број јавне набавке 1.1.20/2018, Наручилац у 

складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 

 

Питање 1:  

 
PARTIJA 1 
 

Pozicije 1 -31 - Tražili ste konusnu burgiju DIN346 od fi 10-50mm. Predlažem da se umesto ovih burgija 

ponude DIN345,  koje imaju istu funkciju kao burgije DIN346, iz sledećih razloga. 

Burgije DIN346 se samo proizvode po zahtevu kupca, retko ih ko proizvodi, a rokovi isporuke su od 90-

120 dana. Ovo je još aktuelnije zbog roka isporuke od 3 dana od porudžbine. To je nemoguće zadovoljiti. 

Burgije DIN345 mogu se naći za promtnu isporuku 

 

Pozicija 256-259 - Tražili ste burgiju DIN338 HSSG. Po standardu burgije DIN 338 se radi samo do fi 

20mm a preko fi 20mm rade se burgije DIN345 sa konusnom drškom. Molim Vas da izvršite promenu 

ove 4 pozicije i da stave DIN345. 

 

Pozicija 203 - Molim Vas da definišete o kakvom glodalu se radi, din, iso ili neki drugi standard, 

proizvođač i sl. 

 

PITANJE 3 - da li je prihvaljivo da se rok isporuke produži na 30 dana jer je nemoguće izvršiti isporuku 

u roku od 3 dana kako stoji u tenderu imajući u vidu veoma širok asortiman traženog alata. 

 

 

Одговор 1:  
 

Партија 1  

 

-Позиције 1-31 : Мења се DIN346 HSSG  у DIN345 HSSG  

 

-Позиције 256-259: Мења се DIN338 HSSG у DIN345 HSSG 

 

 

                           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 

            PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка                                                                                                                      
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-Позиција 203 : ПОЛУКРУЖНО УДУБЉ.ГЛОДАЛО Р10 90X40X27 JUS K.D2.080 DIN 855A 

 

-Рок испоруке остаје непромењен јер ће се вршити сукцесивна испорука добара . 

 

 

Врши се  измена конкурсне документације и  продужење рока за подношење понуда на 

12.03.2018. године   до 12 часова .   

 

                                                          Комисија за јавну набавку број  1.1.20/2018  


