
 

Датум: 01.04.2020.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 „РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКИ И 

ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ“ број 1.1.41/2020- Партија 5,  наручилац у складу са чланом 63. Закона о 

јавним набавкама, објављује одговор. 
 

Питање: 

 
Molimo Vas da za partiju 5 pojasnite pozicije pod rb: 

 3 – može se ponuditi isključivo anlaser za RIVAL 49.10, jer za vozilo RIVAL 

49.12 sa kineskim motorom ne postoji mogućnost da se isti ponudi niti 
nabavi; 

 14 i 15 – potpuno su iste, pa molimo za pojašnjenje; 

 21 i 23 – takođe su potpuno iste; 

 86 i 87 – takođe su potpuno iste ; 

 13, 50 i 58 – čine set kvačila , a tu poziciju već imate pod rb. 96, pa Vas 

molimo da izbacite suvišno. 

 

Одговор :  
Партија 5- Делови за камионе – Rival 

 Позиција 3 остаје без промена , потребно је понудити тражену позицију према наведеним 

типовима мотора наведених у техничкој спецификацијин . 

 Позиција 14 остаје , брише се позиција 15 наведена  у Техничкој спецификацији и Обрасцу 

структуре цене . 

 Позиција 23 остаје , брише се позиција 21 наведена  у Техничкој спецификацији и Обрасцу 

структуре цене . 

 Позиција 87 остаје , брише се позиција 86  наведена  у Техничкој спецификацији и 

Обрасцу структуре цене . 

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                   енергије и флуида и пружање услуга 

                  ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ 

                   34000 Крагујевац, Првослава Раковића 4A 

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


 Позиције 13,50 и 58  као и позиција 96 остају без промена како је већ  наведено  у 

конкурсној документацији. 

 

Овај документ је саставни део конкурсне документације. 

Врши се измена конкурсне документације  као и  продужење рока за подношење 

понуда на 22.04.2020 до 11 часова . 

Комисија за јавну набавку број  1.1.41/2020 


