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Број: 1-15/18-П-4

Нови Сад, 05.09.2018.

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник Републике
Србије“, 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Јавно комунално предузеће „Новосадска
топлана Нови Сад” доставља одговор на питања у отвореном поступку јавне набавке број
1-15/18, а за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки,
интернет страници наручиоца, те Порталу службених гласила РС и база прописа дана
15.08.2018. године:
ПИТАЊЕ бр. 1:
Ставка 197 - Колико ампера и колико полова треба да има понуђени гребенасти прекидач?
ОДГОВОР бр. 1:
10 А, једнополни. masterpact
ПИТАЊЕ бр. 2:
Ставка 198 - Заштитна јединица micrologic 5.0 А - Поштовани, од произвођача Schneider electric
смо добили следећу информацију:
заштитне јединице за masterpact prekidače, schneider electric не испоручује засебно. Наиме, да
би се заменила заштитна јединица на masterpact прекидачу, неопходно је да то уради
овлашћени сервисер од стране произвођача, јер се у пракси показало да до пробоја најчешће
долази услед лошег контакта заштитне јединице. За мање (компакт прекидаче), произвођач има
решење са самопуцајућим шрафовима, где се шрафови заштитне јединице затежу док не пукну
на предвиђеном месту, што је показатељ да је остварен добар контакт. За masterpact прекидаче
такво решење не постоји.
У складу са тим, молимо Вас да ову ставку као засебну уклоните из техничке спецификације,
имајући у виду да позиције од 199-201 (masterpact прекидачи) по правилу садрже заштитну
јединицу.
ОДГОВОР бр. 2:
Ставка 198 - Заштитна јединица micrologic 5.0 А ће биће избрисана.
У складу са наведеним, биће извршена измена конкурсне документације.
ПИТАЊЕ бр. 3:
Молимо Вас да наведете управљачки напон за позицију 210.
ОДГОВОР бр. 3:
220 V.
ПИТАЊЕ бр. 4:
Молимо Вас да наведете управљачки напон за позицију 211.
ОДГОВОР бр. 4:
220 V.
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