
 

Датум: 15.11.2019.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 „Противпожарни апарати 

и опрема“ број 1.1.64/2019  Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним 

набавкама, објављује одговор. 
 
 

Питање: 

 

 
Одговор :  

 
Врши се измена конкурсне документације на страни 4 у Обрасцу 1 тако што се мења 

технички опис тражених добара тако да сада гласи : 

 

„Сва добра морају бити усаглашена са важећим стандардима из техничке спецификације 

наручиоца, а испоручиоц је дужан да достави уверење о контролисању сагласно стандарду   

SRPS Z.C2.135 , SRPS Z.C2.035,  SRPS Z.C2.040 и SRPS Z.C2.140. 

 

 

Преносни противпожарни апарат S6A под сталним притиском пуњен прахом намењен за гашење 

почетних пожара А, Б и Ц класе као и пожара на електричним инсталацијама до 1000 волти. 

Апарат има манометар на вентилу ради контроле исправности боце. Боца је пуњена 

висококвалитетним АБЦ прахом. Апарат треба да има сертификат по стандарду SRPS Z.C2.035. 

 

                           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 

mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com


 

Преносни противпожарни апарат S9A под сталним притиском пуњен прахом намењен за гашење 

почетних пожара А, Б и Ц класе као и пожара на електричним инсталацијама до 1000 волти. 

Апарат има манометар на вентилу ради контроле исправности боце. Боца је пуњена 

висококвалитетним АБЦ прахом. Апарат треба да има сертификат по стандарду SRPS Z.C2.035. 

 

Превозни противпожарни апарат S50A под сталним притиском, пуњен прахом намењен за 

гашење почетних пожара А, Б и Ц класе као и пожара на електричним инсталацијама до 1000 

волти. Боца је пуњена висококвалитетним АБЦ прахом. Апарат треба да има сертификат по 

стандарду  SRPS Z.C2.135. 

 

Преносни СО2 5kg  противпожарни апарат под сталним притиском, намењен за гашење 

почетних пожара Б класе као и пожара на електричним инсталацијама до 1000 волти. Апарат треба 

да има сертификат по стандарду SRPS Z.C2.040. 

 

Превозни СО2 10kg  противпожарни апарат под сталним притиском, намењен за гашење 

почетних пожара Б класе као и пожара на електричним инсталацијама до 1000 волти. Апарат треба 

да има сертификат по стандарду SRPS Z.C2.140. 

 

Превозни СО2 30kg  противпожарни апарат под сталним притиском, намењен за гашење 

почетних пожара Б класе као и пожара на електричним инсталацијама до 1000 волти. Апарат треба 

да има сертификат по стандарду SRPS Z.C2.140. 

 

Уз понуду доставити  копију сертификата  за тражени квалитет производа : 

 

- Противпожарни апарати  S6, S9 и S50  треба да имају  сертификат по стандарду SRPS 

Z.C2.035 и SRPS Z.C2.135 ; 

 

- Противпожарни апарати СО2 5kg,  СО2 10kg  и СО2 30kg треба да имају  сертификат по 

стандарду SRPS Z.C2.040 и SRPS Z.C2.140. 

 

При испоруци добара доставити гаранције , као и потребну испитну документацију( уверењa о 

контролисању сагласно  наведеним стандардима). „ 

 

Мењају се ознаке противпожарних апарата S6, S9 и S50 у S6А, S9А и S50А .  

 

 

Овај документ је саставни део конкурсне документације. 

Врши се измена конкурсне документације  као и  продужење рока за 

подношење понуда  на 25.11.2019. године до 10 часова . 

 

Комисија за јавну набавку број  1.1.64/2019  


