
 

 

Датум: 29.07.2020.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 поступку јавне набавке „Резни алати“ број 1.1.61/2020,  
наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор: 
 

 

Питање: 

 

Pozicija 42 - SDS-max burgije se proizvode od fi 12. Tražena burgija se može ponuditi jedino sa 
prihvatom SDS-plus, što bi bilo isto kao i pozicija 41. Da li treba kod pozicije 41 i 42 ponuditi 
iste burgije SDS-plus? 
 
Pozicija 45 - da li je prihvaljivo ponuditi SDS-plus burgiju 14x150x210? 
 
Pozicija 47 -  da li je prihvaljivo ponuditi SDS-plus burgiju 14x400x460?  
 
Pozicija 49 -  Tražena burgija u SDS-max prihvatu ne postoji. Da li je prihvaljivo ponuditi SDS-
max burgiju 14x400x540?   
 
Pozicija 51 - Da li je prihvaljivo ponuditi burgiju SDS-plus fi 16x250x310? 
 
Pozicija 53 -  Tražena burgija u SDS-max prihvatu ne postoji. Da li je prihvaljivo ponuditi SDS-
max burgiju 16x400x540?     
 
Pozicija 60 -  Tražena burgija u SDS-max prihvatu ne postoji. Da li je prihvaljivo ponuditi SDS-
max burgiju 20x400x520?       
 
Pozicija 61 -  Tražena burgija u SDS-PLUS prihvatu ne postoji. Da li je prihvaljivo ponuditi SDS-
max burgiju 22x400x450?  

 

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                   енергије и флуида и пружање услуга 

                  ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ 

                   34000 Крагујевац, Првослава Раковића 4A 

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


Одговор:  

 

 
Pozicija 42 – Треба понудити  SDS-plus бургије 

Pozicija 45 – Прихватљиво је понудити SDS-plus бургију Ø14x150x210 

Pozicija 47 – Прихватљиво је понудити SDS-plus бургију Ø14x400x460 

Pozicija 49 – Прихватљиво је понудити SDS-max бургију Ø14x400x540 

Pozicija 51 – Прихватљиво је понудити SDS-plus бургију Ø16x250x310 

Pozicija 53 – Прихватљиво је понудити SDS-max бургију Ø16x400x540 

Pozicija 60 – Прихватљиво је понудити SDS-max бургију Ø20x400x520 

Pozicija 61 – Прихватљиво је понудити SDS-max бургију Ø22x400x450 

 

 

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  1.1.61/2020 

 

 

 


