
 1 

Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку  
Број:  9166/2   
08.12.2016. године 
П о ж а р е в а ц  
   

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
                                                                                                             
ПРЕДМЕТ:  Појашњење у вези са припремањем понуде за  
  јавну набавку број ЈН ОП 1.1.5/2016 
 
 Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку 
број ЈН МВ 1.1.5/2016, Добра: Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) 
за потребе изградње ТС, ОРН 38418000-калориметри, доставило је наручиоцу писани 
захтев путем e-mail-а дана 07.12.2016. године у 12,39 часова,  којим тражи одговор на 
следећа питања: 
 
ПИТАЊЕ 1: 
1.      У спецификацији за комбиноване регулационе вентиле, на страни 18 тендендерске 
документације, пише DN20/PN16 - G1. 
Молим вас да нас информишете да ли сте мислили на DN20 - G 3/2" ili DN25 - G1"? 
 
ПОЈАШЊЕЊЕ 1: 
1. У спецификацији за комбиноване регулационе вентиле наведена је величина 
DN15/PN16 - G3/4". 
Ознака G3/4" односи се на спољашњи навој на самом телу вентила на који се монтира 
растављива холендерска веза преко једне стране навојне спојнице за монтажу на 
цевовод. Са друге стране навојне спојнице налази се спољашњи навој R1/2" који служи 
за монтажу на цевовод. 
У спецификацији за комбиноване регулационе вентиле наведена је величина DN20/PN16 
- G1". 
Ознака G1" односи се на спољашњи навој на самом телу вентила на који се монтира 
растављива холендерска веза преко једне стране навојне спојнице за монтажу на 
цевовод. Са друге стране навојне спојнице налази се спољашњи навој R3/4" који служи 
за монтажу на цевовод. 

Захтева се испорука вентила у комлету са две месингане навојне спојнице. 
 
 

ПИТАЊЕ 2: 
У табели "Димензије опреме која се уграђује према називној величини МРС" описан 

је и тип МРС-а VII, који се после не захтева за  испоруку на страни 19 тендерске 
документације? Молим вас да потврдите  да тип VII није планиран за набавку. 

 
ПОЈАШЊЕЊЕ 2: 

МРС тип VII није планиран за набавку. 
 
 
Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs. 
  
      

     КОМIСIЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 


