
 

 

Датум: 01.03.2019.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  „ЕЛЕКТРОДЕ И ПРИБОР ЗА 

ЗАВАРИВАЊЕ „ број 1.1.19/2019 “ , Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним 

набавкама, објављује одговор. 

 

 

Питање: 

Pitanja za partiju 1.: 

pitanje 1: 
Pozicija 5. Traži se wolfram elektroda crven, ali nigde nije navedeno koji prečnik elektrode. Molimo vas 

da definišete prečnik elektrode. 

pitanje 2:  
Pozicije 17,18,19. Traže se zice za MIG zavarivanje prečnika 0,8 ;1,0 ;1,2. Postoje pakovanja od 5kg i od 

15kg. Ako vam trebaju koturi od 15kg , onda je nemoguće isporučiti tražene količine. 

Pitanja za partiju 2.: 

pitanje 1:  
Pozicije 30,31,32,36 Traže se manometri, ali nije navedeno za koje reducir ventil. Molimo vas da nam 

navedete koji je proizvođač reducir ventila za koje vam trebaju traženi manometri. 

 
Одговор: 

 

Питање 1 за Партију 1: 

Врши се измена и  допуна конкурсне документације на страни 5 у табели  техничке спецификације  

у Обрасцу 1.1  на позицији  5,  додаје се тражени пречник електроде - Ø16 

 „ ЕЛЕКТРОДА VOLFRAM Ø16“ 

 

Питање 2 за Партију 1 : 

За позиције 17, 18 и 19 тачно је дефинисана килажа  и потребно је да се  јединична цена упише  по 

кг . Наш апарат за заваривање може да носи котур од 5 и од 15 кг тако да ће се наручивати по 

указаним потребама . 

 

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                   енергије и флуида и пружање услуга 

                  ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ 

                   34000 Крагујевац, Косовска 4А 

            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 1 за Партију 2: 

Врши се измена и допуна конкурсне документације на странама 13 и 14 у табели  техничке 

спецификације  у Обрасцу 1.2  на позицијама 30,31,32 и 36 ,  додаје се тражени  назив произвођача  

редуцир вентила - „Teleoptik “  

 

 

 

Овај документ је саставни део конкурсне документације. 

 

Врши се измена и допуна конкурсне документације а не врши   

продужење рока за подношење понуда . 

 

Комисија за јавну набавку број  1.1.19/2019  


