
 

 

Датум: 04.03.2019.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  отвореном поступку јавне набавке „ КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ „ 

број 1.1.31/2019 “ , Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује 

одговор. 

 

Питање: 

Poštovani, u tenderskoj dokumentaciji koju ste objavili na Portalu javnih nabavki, u okviru „Zahteva u 
pogledu isporuke“ na strani 32., navodite da de se roba isporučivati sukcesivno po potrebi naručioca. 
Molim Vas da sagledate mogudnost da se ovaj zahtev ne odnosi na Partiju broj 2, gde se u okviru 
tehničke specifikacije nalazi samo jedan kabal. Taj kabal je nestandardnog preseka, niko ga „ne drži na 
lageru“, a u slučaju da ga budete uzimali sukcesivno (10m, 50m, 100m), fabrike nede hteti da tu količinu 
proizvedu ako je u tom momentu nemaju na stanju i mogude je da de isporuke kasniti. Da li ste u 
mogudnosti, da za tu partiju odredite rok isporuke i realnu količinu koja de Vam biti potrebna, te da se 
taj kabal isporuči jednokratno? 
 

Одговор: 

Начин  испоруке за Партију 2  остаје исти  „Испорука ће се вршити сукцесивно  у складу са 

потребама наручиоца „ јер нисмо у могућности да унапред дефинишемо количине које ће бити 

потребне .  

 

Рок испоруке за Партију 2 се продужава са 5 на 15 дана од пријема писаног захтева- 

поруџбенице. 

Врши се измена и допуна конкурсне документације на странама 32, 40 и 47, где се мења рок 

испоруке са 5 на 15 дана од пријема писаног захтева- поруџбенице.    

 

 

Овај документ је саставни део конкурсне документације. 

 

 

                           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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Врши се измена и допуна конкурсне документације а не врши   

продужење рока за подношење понуда . 

 

 

Комисија за јавну набавку број  1.1.31/2019  


