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Датум: 11.12.2017. 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде 

     Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде у птвпренпм ппступку јавне набавке чији су предмет дпбра, Рекпнструкција 

кптларнице „Застава“ у циљу замене дела капацитета на угаљ кптлпвима са кпмбинпваним 

ппгпнпм на прирпдни гас и уље за лпжеое – I фаза редни брпј јавне набавке 1.1.47/2017, 

Наручилац у складу са чланпм 63. Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаоа:  

 
1. Da li je potreban toplotni kapacitet kotlova pri radu na zemni gas 20MW sa uračunatim toplotnim 
kapacitetom ekonomajzera? 
2. Molimo Vas da nam dostave tip mazuta (sa iskazanim maksimalno dozvoljenim procentom sadržaja 
sumpora u mazutu) koji će biti nabavljen i korišćen u kotlarnici "Zastava") 

3. Da Ii mogu da se ponude kotlovi za koje je, prema preporuci proizvođača, potrebna viša minimalna 
temperatura vode na ulazu u kotao od one koja je tenderom propisana? 

4. Da li mogu da se ponude kotlovi koji imaju zahtev za minimalnim zapreminskim protokom vode kroz 
kotao? 

5. Da li mogu da se ponude kotlovi sa manjom specifičnom zapreminom vode od 1,8 l/kW kako je 
tenderom propisano? 

6. Da li mogu da se ponude kotlovi kod kojih je za pristup dimnim cevima potrebno demontirati deo 
gasne rampe ili dela uljnog voda do gorionika? 

7. Da li mogu da se ponude kotlovi koji nemaju pristup plamenoj cevi sa zadnje strane? 

8. Da li mogu da se ponude kotlovi koji imaju jednodelna vrata kotla? 

9. Da li mogu da se ponude kotlovi i ekonomajzeri vedih gabaritnih dimenzija od maksimalno propisanih 
tenderskom dokumentacijom? 

10. Da li može da se isporuči ekonomajzer koji nije integrisan sa kotlom? 

11. Da li mogu da se ponude kotlovi za rad sa višim temperaturskim režimom od onog koji je tenderom 
propisan? 

12. Da li mogu da se ponude  kotlovi sa dve plamene cevi i dva manja gorionika? 
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13. Da li možete da nam dostavite predviđenu hidrauličku šemu veze za kompletnu opremu koja je 
predmet ovog tendera pošto na osnovu tenderske dokumentacije to nije jasno i jednoznačno, a veoma 
je važno za pravilan izbor opreme i pravilno funkcionisanje? 

14. Da li mogu da se ponude kotlovi kojima je maksimalno dozvoljena temperaturna razlika potisne i 
povratne vode manja od 50 K? 

15. Da li mogu da se ponude kotlovi koji imaju plamenu cev koja nije centralno postavljena? 

16. Šta sve treba ponuditi za stavku 3. Mazutni vod? Da li su to samo stavke navedene na strani 18? 
Naveden je linijski grejač, ali se ne zna koje dužine. 
17. Na strani 21 pod naslovom radne tačke pumpe navedene su vrednosti Q, H, Eta. Za vrednost H 
navedena je jedinica mere h (čas). Ukoliko je H potreban napor pumpe molimo Vas da navedete 
adekvatnu jedinicu mere 

 
 

Одгпвпри: 

1. Називни капацитет кптла при раду на прирпдни гас је 20 МW без екпнпмајзера 

2. Течнп ппгпнскп гпривп је уље за лпжеое средое (S-мазут према DIN 51603-3) са максималним 

садржајем сумппра дп 3% према стандарду SRPS EN ISO 8754 

3. У тендеру су дати радни параметри и треба их се држати при даваоу ппнуде, јер су међуспбнп 

усклађени са радним параметрима тпплптнпг кпнзума и друге ппреме (измеоивачима, 

цируклаципним пумпама, арматурпм, пречницима цевпвпда...) 

4. Кптларница је такп прпјектпвана да је прптпк крпз кптап кпнстантан и изнпси 600,3 m3/h. 

Свакакп да је мпгуће ппнудити кптап кпји има захтев у ппгледу минималнпг прптпка уз услпв да је 

тај минимални прптпк маои пд 600m3/h  

5.6.7.8.9.10.12.15.   Пптребнп је ппнуду ускладити са захтевима из кпнкурсне дпкументације. 

11. Мпгу се ппнудити кптлпви кпји мпгу пбезбедити више температурске режиме пд предвиђених 

13. Ппнуду је пптребнп дати искључивп према спецификацији из ЈН, без икаквпг тумачеоа 

функципналних шема и дпдатнпг избпра и усвајаоа ппреме 

14. Захтев у ппгледу максималнп дпзвпљене температурне разлике пплазне и ппвратне 

температуре впде у кптлу је дат кап минимални захтев и мпзе бити самп већи, а никакп маои 

16. Елементи мазутнпг впда ближе су дефинисани на страни бр.18. Линијски грејач мпра да 

пдгпвара ппнуђенпм гпдипнику пп питаоу карактеристика и снаге 

17. H пзначава пптребан наппр пумпе и вреднпсти наппра су дате у метрима "m". Биће измеоена 

кпнкурсна дпкументација у пвпм делу.   

 

Будући да се ппследоа сугестија пптенцијалнпг ппнуђача усваја, биће извршена измена и 

дппуна кпнкурсне дпкументације. 

                                                                              Кпмисија за јавну набавку брпј  1.1.47/2017 


