
Датум: 13.09.2016. 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде 

     Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде у ппступку јавне набавке мале вреднпсти шији су предмет дпбра, 

Предизплпване цеви,завршне капе, гумени прстен и вентили редни брпј јавне набавке 

1.1.20/2016, Нарушилац у складу са шланпм 63. Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаое 1:  „У ппглављу 2. Технишке карактеристике и дпкументације(спецификације) на страни 5 у 
ташки 1 и 2 наведени су дпкументи кпји се дпстављају уз ппнуду пднпснп уз сваку исппруку у фази 
реализације угпвпра . 

Захтевпм ппд ташкпм 2 ппнуђаши се дпвпде у ситуацију да са аспекта екпнпмскп-кпмерцијалних 
услпва нуђеоа не мпгу сашинити квалитетну ппнуду збпг неппзнанице п брпју наручби кпје следе  
за перипд исппруке (31.12.2016) а истпвременп ни ваљану калкулацију трпщкпва трансппрта  
прпизвпђаш-дпбављаш-нарушилац. 

Темељећи свпј захтев на шиоеници упбишајенпсти ЈН пвпг типа ,предлажемп следеће: 

Да за предппстављену гаранцију квалитета  затражите важеће сертификате п типскпм и 
перипдишнпм кпнтрплисаоу за све кпмппненте предизплпванпг система (SRPS EN 253:2015; SRPS 
EN 448:2012; SRPS EN 488:2015; SRPS EN 489:2012) са пбавезпм дпстављаоа уз ппнуду при шему ће 
се дпстављати и кппија примерка увереоа /сертификата 3.1 према стандарду  ЕN 10204:2004 ; 

Да дефинищете пквирни брпј наручбина изражавајући пквир крпз прпценат или апсплутни изнпс 
дела угпвпрене вреднпсти .“  

Одгпвпр 1: Дпкументација кпју ппнуђаш дпставља уз ппнуду и при исппруци пстаје иста кап 
щтп је дефинисанп Кпнкурснпм дпкументацијпм.  
Збпг недпвпљнпг складищнпг капацитета за адекватнп складищтеое предметне рпбе, 
нисмп у мпгућнпсти да дефинищемп ташан брпј наручби,такп да набавка пстаје 
сукцесивна,  а свакакп ћемп се придржавати нашела ЈН.  
 
 

                                                                               Кпмисија за јавну набавку брпј  1.1.20/2016 

 

                           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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