
 

Датум: 28.07.2017. 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са 

припремањем понуде 

     По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези 

са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке чији су предмет добра, 

Асијални компензатори    , редни број јавне набавке 1.1.22/2017, Наручилац у складу са 

чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 

Питања:  

Pitanje 1 

Da li je u tabeli  tehničke specifikacije u redu  21 i 23 greška, te da u redu 21. umesto 

AK16/85/50/U  treba da stoji AK16/80/50/U   i  u redu 23.  umesto AK16/85/110/U   treba da stoji 

AK16/80/110/U 

Pitanje 2 

Da li je u tabeli  tehničke specifikacije u redu  41 i 42  greška, te da u redu 41. umesto 

AS10/15/30/T/13  treba da stoji AS10/15/30/T/3i  u redu 42.  umesto AS10/20/30/T/13 treba da stoji 

AS10/20/30/T/3 

Pitanje 3 

Iz teksta na strani 15. dokumentacije nije jasno da li kopiju zahtevaza registraciju menice treba naknadno 

overavati. Naime, zahtev za registraciju menice je overen u banci u trenutku registracije menice a na 

kopiji zahteva se vidi pečat banke. Da li tu kopiju treba još jednom overitiu banci, tako da kopija koju 

predajemo u ponudi ima originalni pečat banke? 

Pitanje 4 

Pod rednim brojem 44 traži se gumeni kompenzator, a na strani 6 su dati radni uslovi za pomenuti 

kompenzator. Pitanje glasi: da li je greška u podacima na strani 6 u pitanju, s obzirom da za temperaturu 

od 150 °C tražite gumeni kompenzator (EPDM)? Koja je maksimalna radna temperatura i maksimalni 

radni pritisak na mestu ugradnje gumenog kompenzatora pod rednim brojem 44?   
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Pitanje 5 

Za koje kompenzatore je potrebno dostaviti dokumentaciju uz ponudu navedenu na strani 7? 

 

Одговори:  

1. Врши се измена у табели  техничке спецификације и мења се позиција 21. уместо 

AK16/85/50/U  стоји  AK16/80/50/U   и  на позицији  23.  уместо AK16/85/110/U   стоји  

AK16/80/110/U . 

2. Врши се измена у табели техничке спецификације и мења се позиција 41. Уместо 

AS10/15/30/T/13  стоји  AS10/15/30/T/3   на позицији  42.  уместо  AS10/20/30/T/13 стоји 

AS10/20/30/T/3 

3. Достављате копију Захтева за регистрацију менице  и ту копију није потребно поново  оверавати . 

4. Гумени компензатор – номинални притисак је PN16, температурни режим флуида  је 

130/80 C. 

5. Документацију са стране 7 је потребно доставити за аксијалне таласасте  компензаторе  

Врши се измена и допуна конкурсне документације и продужење рока за подношење понуда . 

 

                                                          Комисија за јавну набавку број  1.1.22/2017 


