
          

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање   

 

Наш број:  2018-4813/10   Датум: 13.07.2018. 

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: 

О д г о в о р : 

Поводом постављеног питања које смо добили дана 12.07.2018. године (електронским 

путем на е-маил: n.prodanovic@toplovodobrenovac.org.rs), које је примљено и заведено у 

ЈКП “Топловод” Обреновац под бројем 2018-4813/9 дана 13.07.2018. године, а које се 

односи на јавну набавку  добара – Сензори и давачи притиска и температуре (шифра 

јавне набавке: ЈНМВ-Т-23/18) дајемо Вам одговор на иста: 

Питање бр.1 

Питање : У одговору на питање број 1. (Ваш број 2018-4813/8 од 12.07.2018.), а које се 

односи на потребну дужину сензора и процесног прикључка сензора на 

позицији 3. Ваше спецификације (Сензор температура воде Pt 1000), 

одговорили сте следеће: 

„Потребно је да сензор одговара чаури дужине 100мм и спољашњег пречника зида 

Fi=9мм, процесног прикључка ½““ 

Из Вашег одговора, није јасно: 

а) колики је унутрашњи пресек чауре у које се монтирају сензори, јер то одређује и 

пречник сензора (у мм)? 

б) који је прикључак сензора на чауру, јер дефинишете само прикључак чауре на просец 

и то је ½“? 

 



          

 

 

 

 

 

Молим одговоре на следћа питања везана за ставку 3. (Сензор температуре воде, Pt 1000): 

1) Који је унутрашњи пречник постојећих чаура (у мм)? 

2) Да ли сензори које треба понудити треба да имају навојни прикључак и који? 

     Одговор: 

1) Унутрашњи пречник постојећих чаура је 7мм. 

2) Сензори који су предмет набавке не треба да имају навојни прикључак. 

 

 Иако није дошло до битних измена у конкурсној документацији, Наручилац помера 

рок за подношење понуда на 19.07.2018. године до 11:00, како би заинтересеовани 

понуђачи имали времена за припрему понуда. 

  Отварање понуда биће одржано истог дана, по истеку рока за подношење понуда са 

почетком у 11:30 у просторијама Наручиоца у ул. Војводе Мишића 241, Обреновац. 

 

       Комисија за јавну набавку 

        ЈНМВ-Т-23/18 


