ПРЕДМЕТ: Одговор на питања

Наш број: 2018-2401/7

Датум:10.04.2018.

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:

Одговор:
Поводом постављених питања која смо добили дана 05.04.2018. године (електронским
путем на е-маил: i.adzic@toplovodobrenovac.org.rs), која су примљена и заведена у ЈКП
“Топловод” Обреновац под бројем 2018-2401/6 дана 05.04.2018.године, а која се односе на
јавну набавку добара – Преградна Арматура (шифра јавне набавке: ЈНМВ-Т-14/18) дајемо
Вам појашњења на иста:
Питање бр.1
Питање : Поз 1 техничке спецификације: уградбене мере су дефинисане СРПС ЕН 558-1 основни
ред Ф4 (ДИН 3202 F4/F5) али се димензије у реду F4 према СРПС ЕН 558-1 не поклапају са
димензијама из реда F4 или F5 из старог стандарда ДИН 3202. Молимо вас да јасно дефинишите
уградне мере према важећем стандарду СРПС ЕН 558-1.?

Одговор: Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и врши измену
конкурсне документације 14/18 у делу текста техничке спецификације и то:

Позиције 1 и 2 из табеле бр.1.
а) Конструкција
• дводелно кућиште
• пун отвор кугле у складу са EN 1983 – запорни елемент (кугла) мора имати
константан називни проточни пречник
• тип и метод заптивања мора да обезбеди 100% заустављање протока у оба смера и
гарантује заптивност при датим параметрима и квалитету медијума и обезбеди
лако померање покретних делова при отварању и затварању
• славине морају имати граничник хода
• испитивање мора бити у складу са EN 12266-1 P10 и P12, степен заптивања А
• прикључне и уградне мере према SRPS EN 558-1 основни ред F4 (DIN 3202 F4/F5) за
позицију 1.
мења се и гласи:
Позиције 1 и 2 из табеле бр.1.
а) Конструкција
• дводелно кућиште
• пун отвор кугле у складу са EN 1983 – запорни елемент (кугла) мора имати
константан називни проточни пречник
• тип и метод заптивања мора да обезбеди 100% заустављање протока у оба смера и
гарантује заптивност при датим параметрима и квалитету медијума и обезбеди
лако померање покретних делова при отварању и затварању
• славине морају имати граничник хода
• испитивање мора бити у складу са EN 12266-1 P10 и P12, степен заптивања А
• прикључне и уградне мере према SRPS EN 558-1 основни ред F27 (DIN 3202 F4/F5) за
позицију 1.

Питање бр.2
Питање : да ли је прихватљиво на позицији 1 понудити славину која има вретено израђено од
X20Cр13 или X30Cр13 ? Коментар: На страни 4 је одређен називни притисак позиције 1 - ПН16.

На страни 5/37 б-материјал израде дали сте материјале израде славине позиција 1 из спецификације
али и услов да славине
морају задржати класу називног притиска за максималну температуру 115 °Ц. Параметар
дозвољеног притиска пада са порастом температуре, за арматуру било ког називног притиска,
посебно на већим димензијама. Код свих произвођача, арматура називног притиска ПН16, (махом
од сивог и нодуларног лива) не може имати захтевану температуру 115 Ц на вишим димензијама.
Овим захтевом индиректно дижете класу називног притиска на ПН25 или ПН40, и одбацујете
могућност да арматура буде од сивог и нодуларног лива.
Одговор: Није прихватљиво.
Питање бр.3
Питање : Да ли је прихватљиво на позицији 1 понудити славину која на температури 115 °Ц, по пт дијаграму издржава притисак 12 бар, како је, уосталом, дефинисан услов у техничкој
спецификацији и за позицију 7 на страни 6/37 ?
Одговор: Није прихватљиво.
Питање бр.4
Питање: Будући да се у опису конструкције славина за позиције 1 и 2 позивате на стандард ЕН
1983, да ли је прихватљиво на позицији 1 понудити славину са једноделним кућиштем, како
предвиђа стандард СРПС ЕН 1983?
Одговор: Није прихватљиво.
Питање бр.5
Питање: Да ли је прихватљиво на позицији 1 понудити славину која има седиште од тефлона
ПТФЕ
Одговор: Није прихватљиво.

С обзиром да је дошло до измене конкурсне документације, рок за подношење понуда се
мења на 18.04.2018. године до 11:00. Отварање понуда биће одржано истог дана, по истеку рока за
подношење понуда са почетком у 11:30.
Одговор на питање објавити
“Топловод“Обреновац.
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