Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А
Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

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 поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет добра, Репарација
вентила , редни број јавне набавке 1.2.39/2017, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о
јавним набавкама, објављује одговор.
Питања: Равно запорни вентил DN 100-350 PN16
-питање се односи код замене мембране :Какве мембране ако је равно запорни вентил?
-надоградња равног запорног вентила на регулациони : Ко обезбеђује горњи део регулационог вентила, како
би се извршила надоградња и да ли је пнеуматски или електро ?
Да ли постоји практична могућност измене тог типа вентила ?
Равно запорни вентил DN 100 PN64
-да ли је равно запорни вентил или конусни и какву мембрану користи ?
Да ли сте у могућност да нам за поменуте вентиле доставите документацију (декларацију) ако сте у
могућности проследите нам фотографије ?

Одговори:
-Равно запорни вентил DN 100-350 PN16 као и DN 100 и 150 PN64 су равно запорни вентили тако да нема
мембране и из техничке спецификације се бришу ставке „замена мембране“ . Замена мембране остаје само
на позицији 101 у табели Техничке спецификације на страни 10. Конкурсне документације .
- Регулациони вентил би био без погона –ручни . Надоградња би се састојала у уградњи скале везане за
вретено , која би показивала проток у зависности од отворености вентила . Све додатне елементе за
надоградњу обезбеђује извршилац радова
- Не постоји документација за тражене вентиле

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

Комисија за јавну набавку број 1.2.39/2017

