
 

Датум: 23.07.2019.године  

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 „Санација озида котла “ број 
1.3.8/2019  Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује 

одговор. 
 

Питања 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           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 

mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com


 

 

 



 

 

 

Одговори 1:  
 

Odgovor 1.1: Pod pojmom oprema podrazumemvamo opremu potrebnu za izvođenje 

radova kao što su: laka građevinska dizalica, mešalica za beton, mašina za rezanje opeke i 

itd.    

 

Odgovor 2.1: TABELA A se odnosi samo na radove. 

Odgovor 2.2: TABELA B se odnosi na vrstu i količinu materijala koju treba isporučiti. 

Odgovor 2.3: U TABELI A za partiju i na stranama 6/67-7/67  za tačku 1 i 2 potrebna 

količina materjilal za ugradnju je sledeća: 

 

Tačka 1: 

1. COMPRIT F50-G-6 ili odgovarajući potrebna količina za ugradnju 

je 4000,00 kg 

2. LEGRIT 105-0.5-0-4 ili odgovarajući potrebna količina za ugradnju 

je 4165,00 kg 

3. LEGRIT 135-1.3S 0-5 ili odgovarajući potrebna količina za 

ugradnju je 1417,00 kg 

4. Armaturna proh. mreža, karton, porit 6 je ostalih 218 kg. 

                                     

Tačka 2: 

1. ZVEZDA 8 ili odgovarajući potrebna količina za ugradnju 6000 kg 



2. OPAL – DS ili odgovarajući potrebna količina za ugradnju 300 kg 

3. Malter PORIT-S ili odgovarajući potrebna količina za ugradnju  

100 kg 

4. PORIT 6 (N2) – 60 kg 

 

Odgovor 2.3: U TABELI A za partiju i na strani 6/67 u tački 1 armaturna prohromska 

armaturna mreža je definisana po projektnoj dokumentaciji. Potrebno je samo ugradnja 

već postojeće prohromske armaturne mreže. 

 

Odgovor 2.4: Običan karton debljine d= 5mm koji se postavllja na plafonske cevi pre 

nalivanja betona na plafon kotla kako bi zaštitili direktan kontakt između betonske mase i 

plafonskih cevi. Nije strikno da bude 2x1m.  

 

Odgovor 2.5: Na plafonu kotla 3 nanosi se tri sloja betona torket mašinom. U prvom sloju 

betona ili ti radni beton COMPRIT F50 d=50 mm postavlja se armaturna prokromska 

mreža u srednjoj zoni. Zatim se naliva izolacioni beton Legrit 105 debljine d=170 mm, 

zatim se postavlja rabic pletivo pa se naliva zaštitni sloj LEGRIT 135 u debljini d=30 mm. 

 

Odgovor 2.6: Naručilac ima na stanju PORIT-6 I poritni malter PORIT-S. 

 

Odgovor 2.7: Naručilac ima na stanju Porite-6 i 10 i Šamotne opeke R-13,100,101,65,66 i 

117. 

Odgovor 2.8: Potrebno je konkretno navesti na koje šamotne opeke se misli  kako bi  se za 

njih našli najbolje tehničko rešenje. 

 

Odgovor 3.1: Javna nabavka je oblikovana u 2 partije kao što je  i celokupna konkursna 

dokumentacija urađena . Na stani 23/67  u tački 3 je došlo do tehničke greške .  

Врши се измена конкурсне документације у : 

“Јавна набавка је обликована у 2(две)  партије .“ 

 

Odgovor 4.1: Rokovi za početak i završetak radova su fiksni. 

 

 

Питања  2: 
 

Na strani br.11/67 su date karakteristike materijala Alumosilikatni vatrostalni malteri. 
Molimo Vas za proveru istog ili izmenu (prividna gustina i poroznost??? Ili granulacija i vrsta 
veziva). 

 

Одговор 2; 

U tabeli alumosilikati vatrostalni malteri bez plastifikatora umesto “prividna 

gustina gr/cm³” treba da stoji “Granulacija u mm”, a umesto “Poroznosti Vol. 

%” treba da stoji “Vrste veze”. 

 

 



Овај документ је саставни део конкурсне документације. 

 

Врши се измена конкурсне документације  а не врши   продужење рока 

за подношење понуда . 

 

Комисија за јавну набавку број  1.3.8/2019  


