
 

Датум: 07.02.2018.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 мале вредности  чији су предмет добра 

„ЕЛЕКТРОДЕ И ПРИБОР ЗА ЗАВАРИВАЊЕ“, редни број јавне набавке 1.1.19/2018, 

Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 

 

Питање:  
Питање 1.:У партији 1. позиција 17, тражи се волфрам електрода црвена ,али није наведено који пречник 

електроде вам је потребан? 

Питање 2.: У партији 1. позиција 27, тражи се жица за гасно-пламено заваривање ф3,0, али није наведено у 

ком квалитету и по ком стандарду, као што је наведено у позицијама 30 и 31(ЕN12536 O I ;  ЕN12536 O III)? 

 

Питање 3.: У партији 2. позицијe 2,3,4,12, нисте навели да ли су вам ови делови потребни за ацетилен или 

пропан-бутан? 

 

Питање 4.: У партији 2. позицијe 13,14,15, нисте навели који навој треба да имају дизне М6 или М8? 

 

Питање 5.: У партији 2. позицијe 23,24,25,26, нисте навели назив произвођача редуцир вентила за које су вам 

потребни тражени манометри? 

 

Питање 6.: У партији 2. позиција 38, тражите клешта за масу од 250А. Клешта за масу се производе од 

200А,400А или 600А. Да ли да нудимо клешта од 200А или од 400А? 

Одговор:  

1. Volfram  црвена електрода је пречника 1,6 –Врши се измена конкурсне 

документације Партија 1 позиција 17 . 

2. Жица Ms Ø3 Cu60Zn40 -Врши се измена конкурсне документације Партија 1 

позиција 27 . 

3. Млазнице за ручно резање (унутрашња дизна ) су за ацетилен и кисеоник - Врши се 

измена конкурсне документације Партија 2 позиције 2,3,4 и 12 . 

4. Дизне треба да имају навој M6-Врши се измена конкурсне документације Партија 2 

позиције 13,14и 15 . 

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  
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            PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка                                                                                                                      
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5. Произвођач редуцир вентила је Teleoptik- Врши се измена конкурсне 

документације Партија 2 позиције 23,24,25 и 26 . 

6. Стезаљка за масу од 400A- Врши се измена конкурсне документације Партија 2 

позиција 38. 

 

 

Врши се измена конкурсне документације Партија 1 у табели на страни 12 додају 

се места  за упис укупних цена  без  и са ПДВ –ом . 

 

Врши се  измена конкурсне документације  и  продужење рока за подношење понуда 

на 13.02.2018.године до 10 часова .  

 

                                                          Комисија за јавну набавку број  1.1.19/2018  


