
 

Датум: 18.01.2017.год. 

 

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 1.1.19/2017, Наручилац у 

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

Питање 1:  Partija 1 ,red.br.15  

 Tražena je  volfram elektroda crvena  kg 10.  
Crveni volfram je zabranjen na tržištu, zbog radioaktivnog Toriuma koji sadrži u sastavu i nebezbedan je 
za korišdenje! Elektrode koje su zamena su Volfram E3, koje umesto torijuma sadrže Itrijum koji je 
bezbedan. Molimo vas da izvršite promenu. 

 Volfram elektrode se prodaju na komad, a ne na kilogram. Da li vam je potrebno 10 kg ili 10 kom? 

 Takođe nije naveden prečnik elektroda 
Red.br.23 
Traženo 600 kg paste za tvrdo lemljenje,proverite da li je jedinica mere gr.ili kg. 
 

Одговор 1: Врши се замена Volfram WT20 (црвене) електроде пречника 1,6 - 10 комада, за  

Volfram E3 електроду пречника 1,6 - 10 комада. 

Јединица мере за пасту је гр , тако да је потребно 600 гр . 
 

Питање 2 „Код партије 1. позиција 23. Паста за тврдо лемљење DIN EN 1045-FH10 потребна количина 

је 600кг, али није наведено колика треба да буду паковања. 

 

Код партије 1. позиција 27. Тражи се 50кг жице за СО2 заваривање fi0,8. Потоје пакованја од 5кг и од 

15кг. Ако вам је потребно паковање од 15кг ,онд је немогуће испоручити 50кг, Могуће је дати понуду 

на 45кг или 60кг. Ако се ради о паковању од 5кг онда је све уреду.“ 

 

Одговор 2:  Партија 1, позиција 23: Количина пасте за тврдо лемљење  је 600 гр  а не 600кг.    

Партија 1, позиција 27 : Паковања  жице за СО2 заваривање fi0,8  су по 5 кг .                                                                                           

 

                                                                   Комисија за јавну набавку број  1.1.19/2017 

 

                           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                                                                                                                      
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