СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК
Светог Саве 66, 32000 Чачак, ПИБ: 101892627, матични број: 07181817, текући рачун: 840-46661-19, 840-46667-98,
тел/факс: 032/222-302, 032/320-868, www.studentskicentarcacak.co.rs, tehnicki.sekretarsc@open.telekom.rs

На основу чл. 63 ст. 1 и ст. 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС",
број 124/12,14/15 и 68/15) Студентски центар Чачак,Чачак,Светог саве 66 (у даљем
тексту: Наручилац) дана 15.03.2016.год. упућује
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у поступку јавне набавке ЈН бр. Д-1.1.15/16
Набавка потрошног материјала- технички материјал
I Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке упутио је дана
11.03 2016.године путем e-maila
Питање:
за додатна појашњења у вези Партије 2 електроматеријал
Ставке број:
74. сијалица е27 (од колико вати)
65. лампа АТРА (мало боље објаснити)
135. перфорирани регал( да ли је пластични, којих димензија)
136. ПНК регал (димензије)
138. рингла за шпорет (који пречник ф80, ф 145, ф 180... стандардна или
експрес)
139. грејач за пећницу 3500w (коју пећницу, тип, марка и модел, или
цртеж грејача са димензијама)
140. грејач пећницу 2500w (исто...)
141-150 ...(исто)
151. пумпа за циркулацију( тип, техн. карактеристике)
152 (исто)
153. адаптер за вагу (тип ваге, намена адаптера)
154. ЛЕД сијалица (колико вати и које GU грло)
160. везице кабловске (које дужине)

Одговор:

65.Лампа АТРА –Плафоњера пластична IP 55
74.Сијалица е27-75w
135.Перфорирани регал –пластични 40/40
136.ПНК регал-100x50 са поклопцем
138.Рингла за шпорет-300x300 индустријска
139.Грејач за пећницу 3500w-индустријска троетажна Когаст
140. Грејач за пећницу 2500w-индустријска троетажна Когаст
144.Грејач за казан 5/4“,дужине 60cm,2x3 kw у једном грејачу

145.Грејач за топли сто, са малом фланшном и оригиналним дихтунгом
округлог облика 3/4 ";
146.Грејач за кипер, Когаст
151.Пумпа за циркулацију-TIP CV 65-90 3X400V 50Hz I=1.5A P1=76W max
10 bari
152.Пумпа за рециркулацију-TIP SAN 25/60 230V max 10 bari
154.Лед сијалица GU-GU10 5W
160.Везице кабловске-200mm
За све врсте грејача од редног броја 141 до 150 максималан цена може бити до
3.000 динара
II Ова измена и допуна чини саставни део конкурсне документације.
У осталом делу документација остаје непромењена.
ІII Контакт:, javne.nabavksc@mts.rs, факс 032/222-302, у радно време од7,00-15,00 ч.
Комисија за јавне набавке

