
 

 

Датум: 09.07.2020.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 „ Бушилице и брусилице “ број 1.1.63/2020,  
наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор: 
 

 

Питање: 

 
.pozicija br.5 
Nismo uspeli da pronaĎemo proizvoĎača koji TAČNO ispunjava sve navedene karakteristike 
(s obzirom da su navedene karakteristike bez oznake min ili max) 
Da li je prihvatljivo ponuditi jaču čeonu brusilicu -snage 400W,koja 
ispunjava sve ostale karakteristike ? 
 
pozicija br.6 
Po navedenim karakteristikama ne proizvodi se traženi model. 
.Da li je prihvatljivo ponuditi profesionalnu bušilicu snage 1300W,sa br.obrtaja 0-300 rpm, 
koja ispunjava sve ostale tražene karakteristike? 
 
pozicija br.7 
Molimo Vas da definišete koji Vam je ureĎaj potreban ? 
Naveden je ekvivalentni model HM 1203C(to je električni čekić),a opis je dat po čeonoj brusilici ? 
 
pozicija br.8 
Po navedenim karakteristikama ne postoji traženi model.(nije navedena min ili max.vrednost) 
Da li je prihvatljivo ponuditi artikal koji ima već broj udaraca od navedenog i j koji ispunjava sve 
ostale tražene karakteristike ? 

 

 

Одговор:  

 

Позиција број 5:  
- Врши се измена  тако да уместо  P=330W стоји  Pmin=330W 

Врши се измена конкурсне документације на страни 4  и страни 28 конкурсне документације 

- Образац 1 и Образац 5 

 

                           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


 

Позиција број 6: 
-Врши се измена  тако да уместо  0-2800 ob/min стоји  0-3000 ob/min 

Врши се измена конкурсне документације на страни 4  и страни 28 конкурсне документације 

- Образац 1 и Образац 5 

 

Позиција број 7: 

 
-Дошло је до грешке у опису добра  под редним бројем 7. 

Врши се измена конкурсне документације на страни 4  и страни 28 конкурсне документације 

- Образац 1 и Образац 5 

 

Позиција број 8: 
Врши се измена  тако да сада стоји „системом против вибрација  ( min 8m/sec.) и снага ударца 

Pmin=13J“ 

Врши се измена конкурсне документације на страни 4  и страни 28 конкурсне документације 

- Образац 1 и Образац 5 

 

Овај документ је саставни део конкурсне документације, врши се измена 

и допуна  конкурсне документације као и  продужење рока за подношење 

понуда на 20.07.2020.године до 12 часова. 

 

Комисија за јавну набавку број  1.1.63/2020 


