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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 „ ЗАПТИВНИ МАТЕРИЈАЛ “ број
1.1.2/2019 Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.
Питање 1:Армирани клингерити , Р.бр.24-26
У Техничком опису за армирани клингерит , тражи се отпорност на температуру максимално
450°C , максимални притисак 140 bar-a; густина 1.5 g/cm3 .
Да ли се може понудити армирани клингерит , отпоран на температуру максимално 500°C;
максимални притисак 120 bar-a; густина 1.7-2.1 g/cm3 .
Питање 2: Пампус заптивач ,Р.бр.33
Да ли нам се може доставити цртеж или узорак заптивача који је тражен ?
Питање 3: Каталог
С обзиром на то да се ради о различитим типовима производа , различитих произвођача , да ли
можемо доставити Техничке листове за производе које нудимо ?
Одговор 1: Армирани клингерити , Р.бр.24-26
Може се понудити армирани клингерит карактеристика T=500°C, max p=120 bar-a и густине
1,7 до 2,1 g/cm3 , под условом да се клингерит може сећи ручним алатом и да се при сечењу и
након сечења клингерит не листа .
Одговор 2: Пампус заптивач ,Р.бр.33

Може се доставити цртеж пампус заптивача , напомињемо да се ради о стандардном пампус
заптивачу , са рупом пречника 10 mm на средини . Такав тип пампус заптивача се може
наћи на тржишту .
За преузимање техничке документације(цртежа) заинтересована лица могу упутити захтев
за преузимање техничке документације на e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com и
путем истог добити тражену документацију .
Одговор 3:
Могу се доставити Технички листови за производе који се нуде .

Овај документ је саставни део конкурсне документације.
Не врши се измена конкурсне документације а ни
подношење понуда .
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