
 

Датум: 08.05.2018.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 је предмет услуга  

„САНАЦИЈА ПРЕТОВАРНОГ МОСТА „MIN“ “, редни број јавне набавке 1.2.54/2018, 

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

 

 

Питање 1: 
 

*Da li se obimom usluge traži zamena i zavarivanje zaštitnih limova , 

 

* AKZ nezaštićene postojeće čelične konstrukcije, 

 

* Sanacija kofica elevatora i zamena pogonskih lanaca na istim, 

 

* Da li rok za izvođenje može da se produži (75 dana), 

 

* Da li plaćanje može da se vrši po fazama ( predaja projekta sanacije, nabavka materijala za izradu 

pozicija za sanaciju kofičastog transportera i izvršena sanacija kranskih staza), 

 

* Da li Investitor može da obezbedi garanciju za blagovremeno plaćanje izvedenih radova, obzirom da 

ponuđač daje garancije, 

 

* Da li postoji građevinski projekat kranske staze do šume i da li može da se preuzme na uvid , 

 

* Da li su obavezni standardi ISO 9001, ISO 14001 I OHSAS 18001. 

 

Одговор 1: 

 * Услуга обухвата замену и заваривање заштитних лимова . 

 

 * Услуга не обухвата АКЗ постојеће челичне конструкције . 

 

 * Услуга не обухвата  санацију кофица елеватора и замену погонских ланаца –то ради Наручилац . 

 

 * Рок за извршење услуге не може да се продужи. 

 

 

                           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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* Плаћање услуге која је предмет ове јавне набавке наручилац ће извршити на текући рачун      

понуђача , након сваке реализације услуге  у року од 45 дана од пријема исправног рачуна .  

                                                                                         

* Наручилац не даје гаранцију за благовремено плаћање извршених услуга . 

 

* Постоји пројекат дограђеног дела (задњег дела ) кранске стазе , може се извршити увид .  

 

* Понуђач мора да поседује сертификате према траженим стандардима:  ISO 9001, ISO 14001 и 

OHSAS 18001.  

 

                                                                                                                

Не Врши се измена и допуна  конкурсне документације као ни продужење рока за 

подношење понуда . 

 

                                                         Комисија за јавну набавку број  1.2.54/2018  


