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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 отвореном поступку  „Средство за кондиционирање напојне, 

котлoвске воде и система даљинског грејања и pH електроде за контролу дозирања“ 

1.1.34/2019 “ , Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 
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Одговори: 

1) Da, prihvatide se i kolorimetrijska /komparatorska i volumetrijska, pored navedenih. 
 

 2) Amonijak je isključivo u prisustvu kiseonika korozivan za žute materijale, koje mi nemamao u 
sistemu. Takođe, naručilac zahteva dezoksidant koji uklanja višak kiseonika, pa je to još jedan 
razlog zašto amonijak nije opsan za sistem. Iz tih razloga naručilac nede izmeniti konkursnu 
dokumentaciju i ograničiti upotrebu isparljivih komponenti, jer ne ograničavamo primenu 
amonijaka i/ili amina za tretman svog sistema i alkalizaciju vode. 
 
3) Da, naručilac  podrazumeva pod zaostalim depozitima i potencijalno formiranje mineralnog 
taloga CaCO3, kao i oksida gvožđa na instalacijama i opremi , a koje je potrebno održati u 
rastvornom obliku kako bi se odmuljivanjem otklonili iz sistema cirkulacione vode, a čije je jone 
potrebno održati u rastvornom obliku kako bi se u obliku mekanog mulja otklonili iz sistema. 
 
4) Da, prihvatljivo je i prisustvo komponenti na bazi fosfata, kao i alternativne komponente koje 
bi trebalo da znaju potencijalni  dobavljači u zavisnosti od specifičnosti tehnologije koju koriste.  
 
5) Konkursom se ne želi ograničavati, niti određivati posebna komponenta za kondicioniranje 
eventualno prisutnog mulja, a “Eneregetika” d.o.o. de naknadno razmotriti prikupljene ponude i 
odlučiti koja je najadekvatnija za primenu u sistemu. 

 
6) Naručilac nede ograničiti upotrebu dezoksidanata, u smislu uklananjanja viška kiseonika koje 
se obavlja nakon termičke degazacije u napojnom sudu, pa stoga u zoni koju ste opisali nema 
dodatnog priliva kiseonika, ved se radi o čistoj pari. Čak je i poželjno da komponenta bude 
isparljiva kako bi reagovala u delu parovoda. 
 



7) Naručilac zahteva sredstva za zaštitu od opšte i tačkaste korozije u sistemu opreme i 
instalacije od crnih materijala primenom inhibitora korozije, a protiv pojave kiselinske i 
kiseonične korozije u sistemu.  
 
8) Opisana situacija u parnom delu sistema je razlog da Naručilac ne ograničava upotrebu 
isparljivih dezoksidanata, ved dozvoljava i isparljive i neisparljive komponente smeše u cilju 
inhibicije kiselinske i kiseonične korozije. 
Naručilac nema potrebu za kontrolom  pojave  penušanja kotlovske vode, pa stoga i ne traži 
hemikalije protiv pojave penušanja. 
 
9) Naručilac nede izmeniti konkursnu dokumentaciju, jer se molekul karbohidrazida klasifikuje 
na sobnoj temperature (pri kojoj se vrši manipulacija i doziranje) kao nekancerogen, dok je na 
istim uslovima sobne temperature molekul hidrazina kategorizovan kao kancerogen. Pri 
povišenim temperaturama hidrazin , kao i karbohidrazid se utroši za svoju namenu hvatanja 
kiseonika u zatvorenim sistemima preko 100° C, čijim fizičkim uslovima temperature i pritiska 
ljudi nisu izloženi, pa samim tim ni ugroženi. 
 
10) Svakodnevne kontrolne analize vrši laboratorija “Energetike” d.o.o, dok kontrole  tokom 
servisnih poseta na licu mesta vrši dobavljač hemikalija. Naručilac vrši kontrolu i superviziju 
analiza i merenja hemijskih parametara vode koje je izvršio isporučilac hemikalija tokom svoje 
redovne servisne posete. Konačni izveštaj za svaki mesec dobavljač dostavlja i mejlom. 
 
11) Dobavljač je odgovoran za kontrolu svog preporučenog programa u redovnim posetama, 
dok Naručilac vrši kontrolu rada i rezultata merenja samog dobavljača u redovnim servisima. 
 
12) Ne, naručilac nede definisati kvaliteti/alkalitet smeše.  Naručilac zahteva 7000 litara 
multifunkcionalnog  sredstva za održavanje propisanih parametara. Konačna jedinična cena po 
litru je jedan od kriterijuma za izbor ponuđača koji mogu da ispune zahtevane tehničke uslove. 
 
13) Naručilac ne traži originalnu proizvođačku specifikaciju proizvoda, ved traži izjavu ponuđača 
da de ponuđena hemikalija sa svojom preporučenom minimalnom količinom ispuniti zahteve 
koje je “Energetika” d.o.o. propisala za svoje sisiteme, odnosno da je ponuđeni hemijski 
tretman multifunkcionalnom smešom odgovarajudi za parni i toplovodni sistem naručioca. 

 

Овај документ је саставни део конкурсне документације. 

Не врши се измена конкурсне документације ни продужење рока за 

подношење и отварање понуда .  

 

 

Комисија за јавну набавку број  1.1.34/2019  


