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ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање потенцијалног понуђача
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број
124/12), ЈКП “Градска топлана” Крушевац, у вези са ЈН 02/14 ЕЛЕКТРО РЕЗЕРВНИ
ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ, даје следећe одговорe на постављенa питањa :

ПИТАЊЕ 1 : "У партији 10 - електро-ормани, из Ваше набавке JN 02/2014, да ли можемо да
понудимо следеће димензије :
Позиција бр. 1 - 2000x1000x400
Позиција бр. 2 - 600x800x300
Позиција бр. 3 - 400x400x210 ?
Напомињем да је произвођач " Schrack ".
ОДГОВОР: Наведене димензије ормана су димензије постојећих електро ормана, који су
предвиђени за реконструкцију. Димензије понуђених Schrack - ових ормана су стандардне и
приближне траженим , у њих може да се смести предвиђена опрема, те су према томе
прихватљиви у понуди.
ПИТАЊЕ 2: Партија I - ОСИГУРАЧИ
1.Позиција 1-Потребан нам је напон и дужина ножа (од центра до центра рупе са ножевима) 78 или
110mm?
2.Позиција 3-Потребан нам је напон, величина осигурача(NV00 или NV0), карактеристике
осигурача (AR или GR)?
ОДГОВОР: Партија I - позиција 1 - "Siba" ултра рапид 690 V , size 4 - 78 mm
Партија I - позиција 3 - 500V, NV00, AR карактеристика
Партија IV -ТАСТЕРИ
1.Позиција 20 - Да ли скала треба да буде од 0-200 или од 0-400 A
2.Позиција 21 - Да ли скала треба да буде од 0-600 или од 0-300A
3.Позиција 22 - Да ли скала треба да буде од 061600 или од 0-800 A
ОДГОВОР: Партија IV - позиција 20 - скала од 0-400 A
Партија IV - позиција 21 - скала од 0-600 A
Партија IV - позиција 22 - скала од 0-1600 A
Партија VI - Каблови и инсталациони проводници
1. Позиција 26 - Потребне су нам неке техничке карактеристике и за шта се користи овај

проводник јер под овом ознаком не постоји?
ОДГОВОР: Партија VI - позиција 26 - Мисли се на финожично бакарно уже 25 mm2 са
изолацијом од гуме. Користимо га за повезивање прибора (клешта) апарата за електролучно
заваривање.
Партија VII - Разно
1. Позиција 9 - Које димензије разводне кутије су у питању?
2. Позиција 46 - PVC везице 4x250 ne постоје, да ли је потребно да понудимо 3,5x250 или
4,8x250?
ОДГОВОР: Партија VII - позиција 9 - Мисли се на обичну бакелитну разводну кутију за
монтажу на зид, димензија 80x80x40 mm.
Партија VII - позиција 46 - PVC везица 4,8 x 250.
ПИТАЊЕ 3 : Партија IV -ТАСТЕРИ, СИГНАЛНЕ СИЈАЛИЦЕ И ИНСТРУМЕНТИ
1.За ставке 16 i 17 у конкурсној документацији се не види које је навојно грло-молим наведите.
2.За позиције 20,21,22,23 i 24 достављам Вам каталог Schneiderovih амперметара и волтиметара
,па бих Вас замолила за тачну ознаку ,ако Вам понуђени типови одговарају, обзиром да су им
уградне мере 72x72 i 96x96.
ОДГОВОР: Партија IV - позиција 16 i 17 - сигнална сијалица, грло E10.
Партија IV - позиције 20, 21 i 22 све уградни амперметри са кретним гвожђем,
класе 1,5, уградних димензија 96x96 , 3 In.
Позиција 23 - уградни милиамперметар са кретним калемом 4-20 mA, 72x72 mm
Позиција 24 - уградни волтметар 0-600 V, 96x96 mm
ПИТАЊЕ 4 : Партија VII - Разно
1. Позиција 42 - Да ли штапни термостат има или нема спољну регулацију као и да ли је убодни
или има "жабице" за качење?
ОДГОВОР : Партија VII - позиција 42 - мисли се на регулациони термостат опсега 30-80° C,
штапни, убодни, 250 V, 16A.
ПИТАЊЕ 5: Партија VI - Каблови и инсталациони проводници
1. Молим Вас да дефинишете који кабл се тражи на позицији бр. 26 из партије VI Каблови и
инсталациони проводници, да ли је то P/F? Као ознака G/F ни једна фабрика га не производи?
ОДГОВОР: Партија VI - позиција 26 - Ово појашњење је већ дато кроз одговор на постављено
питање 2. У питању је финожично бакарно уже 25 mm2 са изолацијом од
гуме. Koристимо га за повезивање прибора (клешта) апарата за електролучно заваривање.
Напомињемо да додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде
представљају саставни део конкурсне документације.
ЈКП “Градска топлана”
__________________________

