
 

 

Датум: 07.03.2019.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: 

Molimo da dopunite(pojasnite) sledeće: 
 
Za partiju 1,ORN 11140 elektrode, 
  
red.bi 1 vaš zahtev MS fi 3,0 nema standard , 
 
red.br.4,28,29 da li prihvatate po standardu EN ISO 2560-A E42 6B42 H5    
red.br.5 traženo fi 16 ,proverite prečnik 
 
Za partiju 2 ORN 44315100 pribor za zavarivanje, 
 
Zahtev je bio da ponuđači dostave  ovlašćenje za distribuciju predmetnih dobara od 
proizvođača, uvoznika ili generalnog zastupnika, 
 
 pitanje ako je ponuđač uvoznik ,da li dovoljnio na memorandumu da  da izjavu pod punom 
materijalnom i moralnom odgovornošću da nudi originalne delove?  
 
 

Одговор: 

 

Партија 1: 

1.  Редни број1 жица  MS Ø 3,0 – у питању је метарска жица од бакра за заваривање 

Cu60Zn40, врши се измена конкурсне документације на страни 4 у табели техничке 

спецификације . 

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  
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2. Редни број 4,28,29 – стандард за ове електроде је   EN ISO 2560-A E42 4 B 32 H5, не врши 

се измена конкурсне документације  

3. Редни број.5 – у питању је електрода  Wolfram црвена пречника  Ø1,6 нетопива , врши се 

измена конкурсне документације на страни 5 у табели техничке спецификације 

 

Партија 2: 

1. Ако је понуђач увозник  довољно је да на меморандуму да изјаву под пуном материјалном и 

моралном одговорношћу да нуди оригиналне делове . 

 

 

 

Овај документ је саставни део конкурсне документације. 

 

Врши се измена и допуна конкурсне документације и  продужење рока за 

подношење понуда на 13.03.2018.године до 12 часова . 

 

 

Комисија за јавну набавку број  1.1.19/2019  


