
 

Датум: 13.09.2016. 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

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

припремаоем ппнуде 

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

припремаоем ппнуде у ппступку јавне набавке мале вреднпсти чији су предмет дпбра, Плпчастп-

дпбпшасти измеоивачи редни брпј јавне набавке 1.1.25/2016, Наручилац у складу са чланпм 63. 

Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаое 2:  „Да ли ће Наручипц ппсла изменити Кпнкурсну дпкументацију, такп да у ппгледу 
гаранције за исппручена дпбра тражи да изабрани ппнуђач пбезбеди фабричку гаранцију 
за исппручена дпбра? 

Одгпвпр 2: Вршиће се измена кпнкурсне дпкументације такп се гаранције за испоручена 

добра траже на 2 гпдине уместп 5 гпдина .   
 
 
Питаое 3. „На страни 4. Кпнкурсне дпкументације , назначенп је  да је секундарни флуид ,врела 
впда, температуре 130/80С. 
Мплимп Вас да нам пптврдите тачнпст пвих вреднпсти,пбзирпм да је упбичајенп да је ппвратна 
температура у секундарнпм делу пбичнп 90/70С . 
 

Одгпвпр 3. Тражене вреднпсти из  Техничке спецификације су тачне :Секундарни флуид:врела 

вода 130/80ºC, PN25   

 
 
Питаое 4: „У техничким спецификацијама (пбразац 1 страна 4,5) нисте написали да ли је плпчастп-
дпбпшасти измеоивач тпплпте треба да буде растављив ( да мпже да се растави ради чишћеоа) 
или кпмплетнп заварен . Мплим Вас за пву инфпрмацију .“ 
 
Одгпвпр 4. Плпчастп-дпбпшасти измеоивач тпплпте треба да буде растављив( да мпже да се 
растави ради чишћеоа) , ради се дппуна кпнкурсне дпкументације . 

 

                           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


 
 
 
Кoнкурсна дoкументација биће исправљена у складу са питaоима ппнуђача и рпк за ппднпшеое 
ппнуда биће адекватнп прпдужен. 
 
Одгпвпри су саставни деп кпнкурсне дпкументације и биће пбјављени на Ппрталу Управе за јавне 
набавке и интернет страници наручипца. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               Кпмисија за јавну набавку брпј  1.1.25/2016 


