Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку
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Пожаревац
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ПРЕДМЕТ:

појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП
1.3.5/2019

1. Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН
ОП 1.3.5/2019 Машински и грађевински радови на замени дела крака од мале пумпе
до Лоле Рибара (Синђелићева улица), ОРН 45232140-радови на изградњи мреже
градског грејања, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 25.01.2019.
године у 11,53 часова. Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следећe питањe:
ПИТАЊЕ 1:
На основу члана 63. ства 3. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12,
14/2015 и 68/2018) тражимо следеће појашњење по ЈНОП 1.3.5/2019:
1. На стр. 34 конкурсне документације под ставком 1 – Испорука предизолованих цеви гласи:
предизолована цев Ø508,0×6,3/ 630mm.
Да ли можемо понудити предизоловану челичну цев Ø 508,0 х 6,3 / 710mm?
Разлика је у дебљини изолације, а у прилогу Вам достављамо и калкулацију уштеде топлотне
енергије и инвестиционох трошкова одражвања поменуте челичне цеви са већом дебљином
од оне коју сте тражили.

ОДГОВОР 1:
Пројектом су предвиђене предизоловане цеви Ø508x6,3/670 mm. За овај пречник спољне
облоге у пројекту је урађен статички прорачин у складу са могућом геометријом цевовода
која се не може значајно мењати (димензије, положај и број компензација, "У", "Л", и "З") јер
је условљена многим факторима. Обзиром да се ради о облози коју чини термичка
изолација, могуће је понудити предизоловани цевовод бољих термичких карактеристика с
тим да се приликом оцена понуда тај фактор неће узимати у обзир. Такође се за већу
димензију спољне облоге уз понуду мора приложити и статички прорачун израђен и оверен
од стране одговорног пројектанта понуђача којим би се доказала могућност извођења
радова у пројектованој геометрији цевовода. Статички прорачун треба урадити за
следеће услове: дубина надслоја изнад предизолованих цеви 1,5 m, параmетри радног
флуида Т=130°C и за напојну и за повратну цев, притисак 16 bar.

Ово појашњење у складу са чланоm 63. став 3. Закона о јавниm набавкаmа („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
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