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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Број: 22/2018 – 2868
Датум: 15.11.2018.

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 1 за јавну набавку мале вредности

Одржавање термоенергетских постројења ЈНМВ/63
Питање бр.1:
Поштовани,
Конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности - Одржавање
термоенергетских постројења (ЈМНВ 63),
предвиђено је да грејна тела која се испоручују буду ливени радијатори "Термик
Зрењанин", тип 680/3. Будући да је на тржишту немогуће наћи
тај тип грејних тела, да ли је могуће понудити опцију са алуминијумским
радијаторима?
Такође, коме треба да се обратимо за обилазак локација?
Одговор:
Поштовани,
Контакт особе и бројеви телефона за објашњења приликом обиласка објекта су
наведени у Конкурсној документацији на страни 38.
Могуће је понудити алуминијумске радијаторе са одговарајућим вентилима као
замену.
Уколико је Ваша понуда са алуминијумским радијаторима долази до промене ставке
А10 на страни 48 и она се умањује за 190 квадрата и гласи:
Zavrsnom bojom u dva premaza

m²

200

Молим Вас да приликом попуњавања понуде прецртате износ од 390 и напишете 200
уколико је Ваша понуда са алуминијумским радијаторима.
Питање бр.2:
Увидом у конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности - Одржавање
термоенергетских постројења (ЈМНВ 63),
уочили смо грешку у условима за учешће у поступку по питању техничких
капацитета. Наиме, на стр. 18 Конкурсне документације,
затражена су два атестирана апарата за заваривање, и то:
- за заваривање поступком 135 (ТИГ) и

- за заваривање поступком 111 (РЕЛ).
Напомињемо да је 135 ознака за МАГ поступак завариавања, а 141 за ТИГ.
Питање: да ли је потребан апарат за заваривање поступком 135 (МАГ) или 141
(ТИГ)?
У тачки 1 тражите испоруку Термик Зрењенин тип 680/3.
Одговор:
Прихватају се оба поступка 135 (МАГ) или 141 (ТИГ) са атестираном опремом
са задатком да се оствари квалитетан заварени спој.
Питанје бр.3:
Поштовани,
У тачки 1 тражите испоруку Термик Зрењенин тип 680/3.
Производња ових радијатора је обустављења дужи период у назад, и практично је
немогуће набавити и испоручити нове радијатор у овим количинама.
Да ли постоји могућност да се испоруче и понуде панелни или алуминијумски
ливени радијатори са одговарајућим вентилима.
Одговор:
Поштовани,
Могуће је понудити алуминијумске радијаторе са одговарајућим вентилима као
замену.
Срдачан поздрав !

