
 

 

Датум: 23.04.2019.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 „ АУТОМАТИКА“ број 1.1.57/2019  
Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 

 

 

Питање 1: 

 
Partija 1 

 

Ставка 1, Siemens software TIA PORTAL V15 није прецизно дефинисана. На платформи TIA 

PORTAL постоји много различитих софтвера за које се лиценце испоручују одвојено. За 

програмирање опреме специфициране у наставку захтева потребна је лиценца SIMATIC STEP 7 

Prof. V15, Да ли је то софтвер на који се мисли у захтеву и да ли је сем ове лиценце потребна још 

нека? 

 

Stavka 4 

 

Referentno dobro   se više ne proizvodi pod navedenom oznakom .Nova oznaka je 6ES7131-6BH01-

0BA0. Da li možete da izmenite oznaku ? 

 

Stavka 5 

Referentno dobro   se više ne proizvodi pod navedenom oznakom .Nova oznaka je 6ES7134-6GD01-

0BA1. Da li možete da izmenite oznaku ?   

 

Stavka 8 

Referentno dobro   se više ne proizvodi pod navedenom oznakom .Nova oznaka je 6ES7132-6BH01-

0BA0. Da li možete da izmenite oznaku ? 

 

Stavka 13  

 

 

                           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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Referentno dobro   se više ne proizvodi pod navedenom oznakom .Takođe navedena oznaka je neispravna 

, ne postoji dobro pod ovom oznakom.Nova oznaka je 6ES7331-1KF021-0BA0. Da li možete da izmenite 

oznaku ?   

 

Pitanje br.6 

 

Da li može da se produži rok isporuke za partiju 1 na 35 dana ? 

Sve reference se uvoze i rok od 21 dan je neprihvatljiv za isporuku . 

 

Одговор 1: 

 

Партија 1 : 

 

Ставка  1 :  Siemens software TIA PORTAL V15  се мења у   SIMATIC STEP 7 Prof. V15  без 

додатних  лиценци  
 

Ставка 4: ознака 6ES7131-6BH00-0BA0  се мења  у  6ES7131-6BH01-0BA0 

 

Ставка 5: ознака 6ES7134-6GD00-0BA1  се мења  у  6ES7134-6GD01-0BA1   

 

Ставка 8: ознака 6ES7132-6BH00-0BA0  се мења  у  6ES7132-6BH01-0BA0 

 

Ставка 13 : ознака  6ES331-1КФ02-0BA0  се мења  у  6ES7331-1KF021-0BA0   

 
Рок испоруке се мења и сада гласи : 

 

Рок испоруке не може бити дужи  од 40 дана од дана пријема писаног захтева- поруџбенице . 
 

 

Овај документ је саставни део конкурсне документације. 

Врши се измена конкурсне документације  а не ни   врши  продужење 

рока за подношење понуда . 

 

Комисија за јавну набавку број  1.1.57/2019  


