
1 
 

 

Датум: 02.04.2018. 

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, Разни 

ручни алати, редни брпј јавне набавке 1.1.21/2018, Наручилац у складу са чланпм 63. Закпна п 

јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаоа:  

PARTIJA 1 

 

Pozicija 22 - Molim Vas da proverite da li je došlo do greške u kucanju. Ne postoji gar. nasadnih 

ključeva 10-32 na 1"? 

                         

Pozicija 23 - O kakvoj se garnituri odvijača radi? Da li Vam treba garnitura RAVNI + KRSTASTI? 

                         

Pozicija 75 - Za koje mazalice, kakva kapa? 

                         

Pozicija 173 i 174 - Da li su merdevine oblik A ili su jednodelne, koji je broj stepenika? 

                                                                 

Pozicija 175 i 176 - Koliko imaju stepenika? 

 

Pozicija 186-190 - Na kakav se ključ misli, da li je na 1/2",..., da li je običan nasadni ključ,.....? 

 

Pozicija 273 - Molim Vas da tačno definišete oblik i dimenziju šablona. 

                       

  Одгпвпри: 

- 10-32 na1/2“ 

- Ravni+krstasti 

- Za M10, prave mazalice 

- За ппзицију 173. – пблик А 5+1, за ппзицију 174. – пблик А 6+1 

 

                           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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- За ппзицију 175. – 8+1, за ппзицију 176. – 14 

- Običan nasadni ključ 

- 140x100x1,3mm; merna skala 5-100mm u razmaku od 5mm. 

 

Кпнкурсна дпкументација биће измеоена и биће прпдужен рпк за ппднпшеое и птвараое 

ппнуда на 11.04.2018. дп 10:00h, пднпснп 10:30h. 

Кпнкурсна дпкументација се меоа на следећи начин: 

- На странама брпј 4 и 46 у табели ппд Технички ппис, пднпснп пбрасцу спецификације 

меоа се ппис ппд ппзицијама 22,23,75,173,174,175,176,186,187,188,189,190 и 273. 

 

Ппнуда кпја буде ппднета са старим, неизмеоеним пбрасцем Спецификације, биће прпглашена 

непдгпварајућпм и самим тим неприхватљивпм. 

 

 

                                                                               Кпмисија за јавну набавку брпј  1.1.21/2018 


