
 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

ПРЕДМЕТ: Измена и дппуна кпнкурсне дпкументације 

     У складу са чланпм 63. Закпна п јавним набавкама, пбјављујемп измену кпнкурсне 

дпкументације у ппступку јавне набавке мале вреднпсти чији су предмет дпбра, 

Електрпматеријал, ппрема и каблпви, редни брпј јавне набавке 1.1.23/2016. 

Кпнкурсна дпкументација се меоа на следећи начин: 

- На страни брпј 4  меоа се: 

Број 1:  
Предмет набавке: пригушница за 125W и сада гласи -  Пригушница тип BHL125L202 или 
пдгпварајуће,  
Спецификација материјала: Називни напон АC 230 V примена за живине сијалице, снага 125 w, 

струја 1,15 А и сада гласи - Намењене су за сијалице типа SON H Снага   110W  

 

Број 2:  
Предмет набавке: пригушница за 250W и сада гласи - Пригушница тип BHL250L202 или 

одговарајуће, 

Спецификација материјала: Називни напон АC 230 V примена за живине сијалице, снага 250 w, 

струја 2,13 А и сада гласи - Намењене су за сијалице типа SON H Снага   220W 

 
Број 3:  
Предмет набавке: пригушница за 400W и сада гласи - Пригушница тип BHL350L202 или 

одговарајуће, 

Спецификација материјала: Називни напон АC 230 V примена за живине сијалице, снага 400 w, 

струја 3,25 А и сада гласи - Намењене су за сијалице типа SON H Снага   350W 

  

- На страни број 1у табели под крајњи рок за доставу понуда и под јавно отварање понуда 

мењају се датуми са 29.08.2016. године на 31.08.2016. године, сат доставе и отварања остаје 

непромењен. 

- На страни број 39 у 12. реду мења се датум 29.08.2016. године и сада гласи 31.08.2016. године, 

сат пријема понуда је остао непромењен. 

- На страни број 59 у табели под „предмет набавке“ мењају се називи  под редним бројевима 

1,2,3 у складу са променом на  страни број 4. 

- На страни број 39 додаје се пасус на крају целине под 2.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА 

МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА  „Отварање понуда биће обављено у Управној згради 

 

                           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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Енергетика д.о.о. у плавој сали на адреси Косовска 4А, 34000 Крагујевац 31.08.2016. године у 

12:30 часова.“ 

 
                                                                                                                                                            

                                                                                                   Комисија за јавну набавку 1.1.23/2016 


