
 

Датум: 06.09.2019. године 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМA 

 

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 „Услуга израде пројектне документације за 

замену котлова на угаљ котловима на природни гас “  број 1.2.53/2019  ,  Наручилац у 

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

 

Питање  :  

Molimo Vas za objašnjenje sledećeg stava (plavi ćirilični font) koji se odnosi na: Izmena i dopuna 

kokursne dokumentacije Jn broj 1.2.53/2019 od 30.09.2019.godine 

Врши се измена и дппуна кпнкурсне дпкументације такп штп се ппступак јавне набавке мале 

вреднпсти ради закључеоа угпвпра меоа у ппступак јавне набавке мале вреднпсти ради 

закључеоа пквирнпг сппразума са 1(једним) ппнуђачем на перипд пд 2 (две) гпдине,  на 

вреднпст пд 9.400.000,00 динара без ПДВ-а . 

Pitanje glasi:  Da li izmena da će umesto zaključenja Ugovora (Model ugovora-Ugovor o pružanju usluge 

koji je sastavni deo konkursne dokumentacije)  biti zaključen Okvirni sporazum sa 1(jednim) ponuđačem 

na period od 2(dve) godine,podrazumeva izmenu konkursne dokumentacije tako da u konkursnoj 

dokumentaciji sastavni deo bude model Okvirnog sporazuma umesto Modela ugovora - Ugovor  o 

pružanju usluge. 

Одговор: 

30.08.2019.године  извршена је Измена и допуна конкурсне документације тако да је 

саставни део конкурсне документације модел Оквирног споразума  као и модел 

уговора који ће се потписати из Оквирног споразума .  

 

                           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                                                                                                                      

mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com


Измењена конкурсна документација је јавно објављена 30.08.2019.године  на 

Порталу УЈН као и на нашем сајту  , тако да могу да www.energetika-kragujevac.com 

је преузму сви заинтересовани понуђачи  .  

 

Овај документ је саставни део конкурсне документације. 

Не врши се измена и допуна  конкурсне документације као ни  

продужење рока за подношење понуда  . 

                                          

Комисија за јавну набавку број  1.2.53/2019 


