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: 30.08.2019.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 „Разни ручни алати“
1.1.21/2019 “ , Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.
Питање:
Poštovani,
Molimo pojašnjenje za slededu pozicije:

Partija 1
Pozicija br. 156
U pojašnjenju od 22.08.2019. za ovu poziciju ste naveli karakteristike proizvoda koji jedino može da se
nabavi preko interneta na „Kupujem prodajem“, „Halo oglasi“…..
Skredemo pažnju da je to proizvod sumnjivog porekla, i da mi kao pravno lice taj proizvod ne bi mogli da
nabavimo, a samim tim prodamo dalje.
Takođe od ponuđača zahtevate garanciju za ovaj proizvod, a proizvodi koji su na ovaj način kupljeni
nemaju nikakvu garanciju, niti obezbeđen servis u garantnom i van garantnog roka, kao i rezervne
delove.
Sve u svemu ovo je proizvod koji nije za profesionalnu upotrebu, pa molimo da navedete drugi
ekvivalent.
Pozicija br. 157
U pojašnjenju od 22.08.2019. za ovu poziciju ste naveli karakteristike proizvoda koji jedino može da se
nabavi preko interneta na „Kupujem prodajem“, „Halo oglasi“…..
Skredemo pažnju da je to proizvod sumnjivog porekla, i da mi kao pravno lice taj proizvod ne bi mogli da
nabavimo, a samim tim prodamo dalje.

Takođe od ponuđača zahtevate garanciju za ovaj proizvod, a proizvodi koji su na ovaj način kupljeni
nemaju nikakvu garanciju, niti obezbeđen servis u garantnom i van garantnog roka, kao i rezervne
delove.
Sve u svemu ovo je proizvod koji nije za profesionalnu upotrebu, pa molimo da navedete drugi
ekvivalent.
Pozicija br. 154
Koja je nosivost paletara
Pozicija br. 296
Da li ste mislili na 2 metara lanca, stoji JM kom.
Pozicija br. 272
Da li ste mislili na ovakav tip teleskopskih merdevina:

Одговор:
156. Tehnički podaci: Sila vuče 20 tona, maksimalni doseg (dužina) 111mm, maksimalni razmak od
520mm, dužina štapa 360 mm
157. Tehnički podaci: Sila vuče 20 tona, maksimalni doseg (dužina) 111mm, maksimalni razmak od
520mm, dužina štapa 360 mm
154. Nosivost paletara: 3t
296. Da, 2m lanca
272. Da, taj tip teleskopskih merdevina

Овај документ је саставни део конкурсне документације.
Врши се измена конкурсне документације и продужење рока за
подношење и отварање понуда . Нови рок за подношеље понуда је
12.09.2019 до 11:00h, односно 11:30h

Комисија за јавну набавку број 1.1.21/2019

