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Датум: 24.12.2018. 

 

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 птвпренпм ппступку јавне набавке чији су предмет дпбра, Вентил 

сигурнпсти за прегрејач паре кптла К3, редни брпј јавне набавке 1.1.57/2018, Наручилац у складу 

са чланпм 63. Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаоа:  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           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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Одгпвпри: 

1. Radni pritisak kotla se kreće u intervalu od 30 do 35 bar-a, dok je maximalan pritisak koji je 

dozvoljen na kotlu 37 bar-a (što je i pritisak otvaranja ventila sigurnosti). Temperatura je 450 ⁰C. 

2. Potrebno je dostaviti tri izveštaja I to su: Izjava o usaglašenosti (koju izdaje proizvođač, tačnije 

Kontrola kvaliteta proizvođača, a u skladu sa Evropskom direktivom); Sertifikat koji izdaje 

domaće imenovano telo; Izveštaj o izvršenom podešavanju (baždarenju) ventila sigurnosti 

3. Rok isporuke će biti produžen na 60 dana od dana potpisivanja ugovora. 

 

 

Кпнкурсна дпкументација се меоа на следећи начин: 

 

- На страни брпј 5 меоа се рпк исппруке са 30 на 60 дана; 

- На страни брпј 19 у пбрасцу ппнуде меоа се рпк исппруке са максимум 30 на максимум 

60 дана; 

- На страни брпј 29 у мпделу угпвпра, члан 5, став 1 меоа се рпк исппруке са максимум 30 

на максимум 60 дана. 

 

     Ппнуђачи мпрају да прилагпде свпје ппнуде изменама у кпнкурснпј дпкументацији.  

     Будући да се кпнкурсна дпкументација меоа на више пд 8 дана дп истека рпка за 

ппднпшеое ппнуда, неће бити извршенп прпдужеое рпка за ппднпшеое и птвараое ппнуда и 

пстаје кап и дп сад - 17.01.2019. гпдине у 11:00, пднпснп 11:30 часпва. 

                                                                             

        Кпмисија за јавну набавку брпј  1.1.57/2018 


