ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ
Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, експлоатацију и одржавање
термичких уређаја и инсталација и инжењеринг енергетских постројења и инсталација ; производњу гаса и
дистрибуцију гасовитих горива преко система цеви ; производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију
гаса
Адреса : Трг Радомира Вујовића 2 , 12000 Пожаревац
Web : www.toplifikacija.rs
jpt@toplifikacija.rs
Телефони : 012/542-542 (директор) , 012/542-785 (секретарица) , 012/975 (дежурна служба)
012/542-543

е-mail :
Факс :

Број:4765/3-1
Датум: 18.07.2016.
Место: Пожаревац

У складу са чланом 63. став 3, закона о јавним набавкама а у вези јавне набавке
која је расписана по основу Одлуке о покретању jaвне набавке, број 4765 од 11.07.2016.
године и Позива у поновном поступку за достављање понуда 4765/3 од 14.07.2016. године,
који је објављен и достављен у складу са чланом 55. закона о објављивању, достављамо
Вам појашњење и одговор у вези предметне јавне набавке:
Предмет: Додатне информације, појашњење на достављено питање
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;
ЈНМВ 1218/2016 17 - Сервис плочастих размењивача топлоте ''Traco''
ОРН:50530000
-

-

Достављен је Наручиоцу писани захтев од 15.07.2016. године електронском поштом,
којим Заинтересовано лице захтева додатно објашњења и одговор на следеће
питања;

1.
Извод из Питања:
''... Vašoj tehničkoj specifikaciji stoji pod Rednim brojem 1 stoji:
"Servis pl. razm. toplote koji obuhvata pored ostalih radova i zamenu zaptivača (EPDM zaptivka) za sl. tip
razmenjivača:
1. TRACO tip: LSL 2 - kom 432
2. TRACO tip: LSL 1 - kom112
3. TRACO tip: LSL 0 - kom 30",
a pod stavkom 2 stoji:
"Zamena ošteć. ploča razmenjivača toplote sa profilisanim pločama u kompletu sa EPDM zaptivačima
1. TRACO tip: LSL 2 - kom 70
2. TRACO tip: LSL 1 - kom68
3. TRACO tip: LSL 0 - kom 30".
Da li se radi o istim ili posebnim razmenjivačima toplote, s obzirom da ste u obe stavke obuhvatili isporuku i zamenu
EPDM zaptivki, sastavljanje razmenjivača toplote, proba razmenjivača hladnim vodenim pritiskom i dr., dakle da li su
te stavke greškom duplirane ili se radi o posebnim razmenjivačima toplote...?

Одговор на питање:
Радови и материјал из позиције 1 се односи на замену заптивача на постојећим
размењивачима. У случају доградње размењивача прво се изврше радови из позиције 1 замена заптивача, а затим се раде радови из позиције 2 односно испорука и монтажа
плоча и заптивача.
Одговор и појашњење по захтеву биће без одлагања објављена на Порталу Управе за
јавне набавке и на интернет страни Наручиоца.
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