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Датум: 31.05.2018. 

 

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, Заптивни 

материјал - пп партијама, редни брпј јавне набавке 1.1.2/2018, Наручилац у складу са чланпм 63. 

Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаоа:  

     Shodno konkursnoj dokumentaciji za nabavku ZAPTIVNOG MATERIJALA JN br. 1.1.2/2018, partija 1 – 

pletenice i klingerit , u tački kvalitet je zahtevano da sastav svih pletenica bude u skladu sa standаrdom 

ASTM F2191. 

     Napomenuti standard ASTM F2191 je samo za pletenice grafitne i kаrbonske i ne može se odnositi i 

na staklene-suve , koje se takođe nalaze u specifikaciji pletenica – PARTIJA 1.   

 

Одгпвпри: 

У праву сте, пднпсе се на графитне плетенице. Биће исправљенп у кпнкурснпј дпкументацији. 

 

 

Кпнкурсна дпкументација се меоа на следећи начин: 

 

- На страни брпј 4 меоа се брпј ппзиција у табели и кпличине; 

- На страни брпј 5 меоа се технички ппис; 

- На страни брпј 6 меоа се ппис ппд „Квалитет“; 

- На страни брпј 33 меоа се састав табеле у Обрасцу спецификације; 

- На страни брпј 61 меоа се члан 6 мпдела угпвпра 

 

 

                           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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     Ппнуђачи мпрају да прилагпде свпје ппнуде изменама у кпнкурснпј дпкументацији. Ппнуде 

кпје буду садржале стари, неважећи пбразац спецификације и мпдел угпвпра биће прпглашене 

неприхватљивим.  

     Будући да се кпнкурсна дпкументација меоа на 8 и маое дана дп истека рпка за ппднпшеое 

ппнуда, врши се прпдужеое рпка за ппднпшеое и птвараое ппнуда на 11.06.2018. гпдине у 

12:00, пднпснп 12:30 часпва. 

 

                                                                              Кпмисија за јавну набавку брпј  1.1.2/2018 


