
 

Датум: 11.02.2019.године 

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  „Опрема за мерење 

нивоа мазута у танку „ број 1.1.56/2019 “ , Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним 

набавкама, објављује одговор. 

 

Питање1: 
Molimo da nam odgovorite na sledeca pitanja: 
 

1.       Molimo da nam dostavite detaljne procesne uslove za navedeno merenje nivoa, kao i mesto 
ugradnje. 

2.       Da li je navedena frekvencija od 80GHz eliminatorni kriterijum? Naime, poznato je, i u praksi 
dokazano da FMCW radari koji rade na nizim frekvencijama, npr. 26GHz, veoma uspesno, i u 
okviru zadate tacnosti vrse merenja nivoa u opsegu do 40m za razne vrste fluida. 

 

Одговор1: 

 

     1. Тражени мерач мери ниво мазута у главном танку који се налази напољу и зато се траже 

високи стандарди Ex изведбе . 

2. Наведена фреквенција и угао се траже због што мање мртве зоне и расипања како би се 

добило што прецизније и поузданије мерење .  

 

Питање2: 
U konkursnoj dokumentaciji (JN broj 1.1.56/2019) stoji da rok isporuke i ugradnje dobara ne može biti 
duži od 7 dana. Navedeno vreme isporuke je više nego kratko. Obzirom da se tražena oprema proizvodi 
u inostranstvu, realno vreme nabavke i ugradnje radarskog merila nivoa je 5-6 nedelja.  
 
Molimo Vas za produženje vremena isporuke i ugradnje merila nivoa u okviru realnog vremena (5-6 
nedelja). 
 

 

                           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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Одговор2: 

Обзиром да се ради о увозној роби , врши се измена конкурсне документације тако да се 

на странама 14, 22 и 24. мења рок испоруке и уградње ,  и уместо „  не може бити дужи  од 

7 (седам) дана од пријема писаног захтева-поруџбенице“  сада гласи : 

  „не може бити дужи  од 4 (четири ) недеље од  потписивања уговора и пријема 

писаног захтева-поруџбенице . 
 

 

Врши се измена и допуна  конкурсне документације и  продужење рока 

за подношење понуда  на 18.02.2019.године до 12 часова . 

 

Комисија за јавну набавку број  1.1.56/2019  


