
          

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на питања и појашњење конкурсне документације 

 

Наш број:  2016-4274/7   Датум: 27.07.2016. 

 

Поштовани, 

поступајући у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо Вам следећи: 

 

О д г о в о р : 

Поводом постављених питања која смо добили дана 27.07.2016. године 

(електронским путем на е-маил: n.prodanovic@toplovodobrenovac.org.rs), која су 

примљена и заведена у ЈКП “Топловод” Обреновац под бројеm 2016-4274/6 дана 

27.07.2016.године, а која се односе на јавну набавку  добара – Експанзионе посуде 

(шифра јавне набавке: ЈНМВ-Т-23/16) дајемо Вам појашњења на иста: 

Питање бр.1 

У поглављу «IV  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА, И СЛ.»- 

техничке карактеристике, наводите следеће: 

− Карактеристике система даљинског грејања у који се уграђују: 
1) Пројектовани притисак PN 16 
2) Пројектована температура t=90°C 

Будући да се експанзионе посуде са мембраном уграђују на секундарном систему 

који нема наведене параметре, молимо Вас да егзактно одредите максимални 

радни притисак и максималну радну температуру коју треба да поднесу 

експанзионе посуде. 



          

 

 

 

 

 

Одговор: Наручилац је направио техничку грешку, тако да уместо текста  
„Карактеристике система даљинског грејања у који се уграђују: 

3) Пројектовани притисак PN 16 
4) Пројектована температура t=90°C“ 

треба да стоји следеће: 

„Карактеристике система даљинског грејања у који се уграђују: 
5) Пројектовани притисак PN 6 
6) Пројектована температура t=90°C“ 

 

 
 
Питање бр.2   

У истом поглављу нисте дефинисали да ли мембрана експанзионе посуде мора да 

буде замењива или фиксна. Молимо Вас да дефинишете и овај критеријум. 

Одговор: Мембрана експанзионе посуде мора да буде замењива. 
 

 У складу са овим одговорима урађене су Измене и допуне конкурсне 

документације ЈНМВ-Т-23/16.  

 Рок за подношење понуда остаје исти, односно  04.08.2016. године до 11:00 

часова. Отварање понуда ће се обавити истог дана након истека рока за 

подношење понуда, односно 04.08.2016. у 11:30 часова. 

Објавити на Порталу ЈН, као и на интернет страници ЈКП 

“Топловод“Обреновац. 

 

                                                                                     Комисија за јавне набавке 


