
 

Датум: 14.04.2020.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 „Минерална вуна“ број 1.1.46/2020,  
наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 
 

Питање: 

1.    На страни 4/34 Конкурсне документације – Образац 1  Техничка спецификација  

Наводи се да је предмет набавке су добра усаглашена са СРПС  стандардима, уредбама 
и нормама квалитета која важе за наведена добра 

а) Камена минерална вуна без везива за температуре до 800°C, паковање: ринфуз вуна у 

врећама од 10-15кг. 

б) Камена минерална вуна за температуру примене 1000°C, паковање: компактна плоча 

50мм. 

Питање бр.1. за добро које је наведено под ставку б) 

-       Ради давања конкурентне и квалитетне понуде да ли можете да нам дате ближе 

податке где сте нашли податак да постоји камена минерална вуна за температуру 

примене 1000°C. 

-       Да није у питању грешка у Конкурсној документацији- да је вуна под другим називом 

или за  нижу температуру примене а под тим називом. 

2.    На страни 13/34 Конкурсне документације – тачка 9.3 Захтев у погледу испоруке (рок и 
место испоруке) наводи се да ће се испорука вршити сукцесивно по потреби Наручиоца у 

року не дужем од 5(пет) дана од дана издавања наруџбенице/потписаног уговора. 

 

 

 

                           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


Питање бр.2. 

-       Да ли можемо извршити целу испоруку одједном како је тражено по Техничкој 

спецификацији, због смањења трошкова доставе јер је то други фактор  који негативно и 

директно  утиче на јединичну цену односно у давању конкурентне понуде. 

-       Колика је максимална једна испорука. 

Одговор 1 :  

 

Потребно је да тачка топљења материјала од камене вуне буде од 1000 °C па на горе.  

 

Одговор 2 :  

Обзиром да се отворени поступак јавне набавке спроводи ради закључења Оквирног 

споразума , количине су оквирне и испорука ће се вршити по указаној потреби наручиоца 

након закључења уговора или издавања наруџбенице у року не дужем од 5(пет) дана .  

Није могуће извршити испоруку одједном, испоруку добара из техничке 

спецификације (Образац 1) је могуће извршити из 3(три) пута.  

 

Овај документ је саставни део конкурсне документације , не врши се 

измена конкурсне документације као ни продужење рока за подношење 

понуда. 

 

 

Комисија за јавну набавку број  1.1.46/2020 


