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Датум: 24.08.2018. 

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 ппнпвљенпм ппступку јавне набавке мале вреднпсти чији су предмет 

дпбра, Шамптна ппека – партија 2: Шамптни материјали, редни брпј јавне набавке 1.1.12/2018, 

Наручилац у складу са чланпм 63. Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаоа:  

U konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku male vrednosti JN broj 1.1.12/2018, Partija 2 - Šamotni 

materijal na strani 4/41 u tački 2 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA definisali ste materijal za nabavku a na strani 

5/41 za deo materijala ste priložili tražene karakteristike. 

Molim Vas da za dole navedene materijale definišete tražene karakteristike. 

rb 6 iz tabele: Vatrostalni kit -RESITECT K89 PCR - 03 R10 ili odgovarajudi  pitanje: Da li vatrostalni kit 

treba da bude u praškastom stanju (razdvojene komponente) ili sastavljen ? 

rb 7 iz tabele: Karton - sw plus carton, d=3 mm, P=44m2      pitanje: Molim Vas da definišete kvalitet 

ovog kartona. 

rb 8 iz tabele: Čelična mreža, X15CrNiSi 25-21; d=6mm; P=44 m2   pitanje:  Koji je prečnik žice i kolika je 

veličina okaca? 

rb 9 iz tabele: Keramički filc, d=15mm, P=3m2, T=1260 C   pitanje: Kolika je gustina keramičkog filca? 

 

Одгпвпри: 

- Ватрпстални кит – RESITECT K89 PCR – 03 R10 или пдгпварајући треба да буде састављен. 
- Картпн - sw plus картпн, d = 3 mm, P = 44 m², - керамички преспвани картпн, густине 270kg/m³ 
- Челична мрежа, X15CrNiSi 25-21, d = 6mm, P = 44 m²: пречник жице је 6 mm, а величина пкца 

100x100 mm 
- Керамички филц d = 13 mm, P = 3 m², T = 1260 :C, густине 128kg/m³. 

                                                 

     Наведени пдгпвпри су саставни деп техничке спецификације у кпнкурснпј дпкументацији и 

ппнуђачи мпрају да ппднесу свпје ппнуде у складу са пдгпвприма Наручипца. Не врши се 

измена и дппуна кпнкурсне дпкументације. Дан и сат птвараоа пстају исти – 28.08.2018. у 11:30 

часпва.                          

       Кпмисија за јавну набавку брпј  1.1.12/2018 

 

                           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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