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Датум: 05.12.2019. 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 „ ПОТРОШНИ 

ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ „ број 1.1.33/2019,   Наручилац у складу са чланом 63. Закона 

о јавним набавкама, објављује одговор. 

Питање  :  

1. Pozicije 12 i 13 – Zahtevate da se ponude proizvode slični tipovima proizvoda proizvođača 
Tracon, Tracon je izbacio ove 2 stavke iz proizvodnje i ne poseduje ih na stanju. Da li je 
prihvatljivo ponuditi proizvode proizvođača Tehnoelektro tipa 12redna klema za provodnik 1,25-

2,5mm? 
2. Pozicija 16. - Detektor protoka, pošto opisani model dobavljači ne drže lagerski u Srbiji, te bi za 

isporuku ovog detektora bio potrebasn duži rok isporuke od onog koji zahtevate, da li je 
prihvatljivo ponuditi model detektora MFM500 proizvođača Microsensor? 

3. Pozicija 26. – Pošto nabavkom zahtevate isporuku ventilatora elektroormana dimenzija 250x250 
a na ovoj poziciji zahtevate dimenzije filtera 325x325, pa nije najjasnije za koji ventilator su Vam 
potrebni ovi ulošci, da li je prihvatljivo ponuditi proizvod Schrack IUKM4910? 

4. Pozicija 37 – Da li je odgovarajudi proizvod za ovu poziciju tip NPE-B8-8 Proizvođača Tracon? 
 
 

Одговор : 

1. Добра тражена на позицијама 12 и 13 у табели техничке спецификације потребно је да 

буду од бакелита. Понуђена замена одговара спецификацији за позицију 119.  

 

2. Понуђена замена детектора протока  позиција 16  предвиђена је за воду као радни флуид, 

нама је потребан детектор који би поред воде могао да ради и за уље као радни флуид . 

 

3. Понуђена замена за добро на позицији 26 је одговарајућа . 

 

4. Понуђено добро на позицији 37 задовољава тражену техничку спецификацију .  

 

                           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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Одговори Наручиоца су саставни део конкурсне документације и понуђачи су дужни 

да сачине понуде у складу са поменутим одговорима. 

 

Не врши се измена конкурсне документације као ни   продужење рока за подношење 

понуда . 

 

                                                 Комисија за јавну набавку број  1.1.33/2019 


