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

Датум: 25.09.2017.
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 мале вредности чији су предмет добра,
УЛТРАЗВУЧНИ МЕРАЧИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ , редни број јавне набавке 1.1.45/2017,
Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.
Питањe:

Molimo Vas za pojašnjenje zahteva navedennog na strani 7/35 Konkursne dokumentacije JN male
vrednosti br.1.1.45/2017- Ultrazvučni merači potrošnje toplotne energije i to tačke 4. Rezultati i uslovi
testa sa verifikacionog testiranja kod isporučioca pre isporuke. Da li se to odnosti samo na merila koja
imaju potvrdu o usaglašenosti u skladu sa Pravilnikom o merilima ( Sl.Glasnik br.63/2013) jer se za njih
ne vrši prvi pregled i žigosanje ili se odnosi i na ona merila koja imaju tipsko odobrenje i za njih se vrši
prvi pregled i žigosanje. Proverom u ovlašdenoj laboratorili Vukas mering d.o.o. utvrdili smo da oni ne
mogu da nam daju pomenute rezultaet i uslove samog testa kada vrše sam pregled i žigosanje.

Одговор:
-На страни 7. Конкурсне документације брише се Потврда о усаглашености у складу са
Правилником о мерилима (Сл. Гласник РС бр. 63/2013) тако да се мења документација коју треба
доставити уз Понуду и сада гласи :
- каталоге ( изводе из каталога,техничке листове) за тражена добра где свака позиција мора
бити прецизно означена .
- Типско одобрење издато од “Дирекције за мере и драгоцене метале РС” за тражене
ултразвучне мераче .

-На страни 7. Конкурсне документације брише се ставка 4. Резултати и услови теста са
верификационог тестирања код испоручиоца пре испоруке , тако да сада документација коју треба
доставити при испоруци ултразвучних мерача гласи :
1. Упутства за уградњу, одржавање и употребу.
2. План заштитног печаћења
3. Инструкције за иницијалну проверу функционисања.
Врши се измена конкурсне документације и продужење рока за подношење понуда .

Комисија за јавну набавку број 1.1.45/2017

