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Датум: 13.04.2017. 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде 

     Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде у ппступку јавне набавке мале вреднпсти чији су предмет дпбра, Заптивни 

материјал редни брпј јавне набавке 1.1.2/2017, Наручилац у складу са чланпм 63. Закпна п јавним 

набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаоа:  

- U tehnickom opisu za Suve pletenice trazi se da izdrazavaju temperatutu 550 C. Nase pitanje je 
da li se moze ponuditi pletenica suva staklena, hemijski pojacano stakleno predivo za 
temperature do 520 °C? 

- U tehnickom opisu za armirane klingerite stavljeno je da gustina treba biti 2,5 g/m3. 
Nase pitanje je da li se moze ponuditi klingerit na bazi cistog grafita armira koji je gustine 1,5 

g/m3? 

Ovi klingeriti su namenjeni za paru i visoke pritiske T=700 C i P= 200 bara. 

- Teflon u sipkama je trazen za radne temperature do 280 C 
Nase pitanje je da li se radi o gresci s obzirom da je maksimalna temperature koju Teflon 

izdrazava 260 C? 

- U tehničkoj specifikaciji naziv predmetnog dobra su ČELIČNI ZAPTIVAČI , kao i u obrascu ponude, 
ali ste u tehničkom opisu napisali SPIROMETALNI ZAPTIVAČI-ČELIČNI ZAPTIVAČI .Naime ova dva 
opisa su kontradiktorna jedan drugom,jer se radi o dve razičite vrste zaptivača , pa Vas najlepše 
molimo da jasni naznačite da li su vam potrebni čelični ili spirometalni zaptivači ? Kvalitet 
definisan standardom označava čelične zaptivače. 

- U tehnickom opisu za nearmirane klingerite stavljeno je da maksimalana temperature treba da 
bude od 250 – 400 C, kao I pritisak od 50-100 bara? 
Ovde se radi o jako velikim razlikama u pritisku i u temperaturi. 

Molim Vas da nam kazete o kojem se tacno pritisku radi  kao I temperaturi?  

Nase dosadasnje visegodisnje isporuke ka Vama nam  govore da su za ove pozicije zadovoljavali 

klingeriti do 180 C I 50 Bara, molim Vas za odgovor? 

- Teflon u sipkama je za stavku 38 iz tehnicke specifikacije trazen u duzini od 0.5 metara.  
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S obzirom da se radi o velikom precniku svi proizvodjaci teflona nude ovaj precnik u duzini od 

300 mm. 

Takodje je I u tehnickom opisu navedeno je da se Teflon  izradjuje u duzini od 300 mm,nije bas 

najjasnije koja duzina treba da se nudi? 

Molim Vas za pojasnjenje u vezi sa treflonom, jer ako se trazi da duzina bude 300 mm a za 

pozicije gde se trazi 0.5 metara u koliko se mora ici  300 mm + 200 mm veliki je skart I gubitak jer 

je Teflon izuzetno skup materijal?  

- U tehničkom opisu za grafitne pletenice (strana 11 konkursne dokumentacije) navedeno je da 
gustina treba da bude 0-14 g/cm3. Da li se navedni podatak odnosi na PH vrednost?  

 

  Одгпвпри: 

- Да, мпже се ппнудити плетеница за температуре дп 520 ◦C. 

- Задпвпљава ппнуђени армирани клингерит на бази чистпг графита кпји је густине 1,5 

g/m³, намењен за пару и за дате пристиске и температуре. 

- Одгпвара тефлпн у шипкама за температуре 260 ◦C. 

- Пптребни су нам спирпметални заптивачи. Биће исправљенп у кпнкурснпј 

дпкументацији. 

- Пптребан је неармирани клингерит за температуре 250 ◦C и притисак пд 50 бара. 

- За тефлпне у шипкама кпји се прпизвпде самп у дужини пд 300мм, за кпје је у техничкпј 

дпкументацији траженп 0,5м – ппнудити две шипке пп 300мм, тј. 0,6м. 

- Наведени ппдатак се пднпси на PH вреднпст (0-14), а густина треба да буде 1 g/cm3. 

Кпнкурсна дпкументација биће измеоена у складу са сугестијама пптенцијалних ппнуђача и 

биће прпдужен рпк за ппднпшеое ппнуда. 

 

 

                                                                               Кпмисија за јавну набавку брпј  1.1.2/2017 


