
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско — Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта
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Број 6.05.6-Е.02.01.- 290868/ ј5 -2020
Бајина Башта, 18.09.2020. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС', број •124/2012,
14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/2100/0096/2020-ФЗ — ,,Набавка вемтила
Фаза 3- Сиryрносни вентили за потребе ХЕ Бајина Башта", на захтев заинтересованог
лица, даје

ОДГОВОР број 1
3

на питања постављена у вези Конкурсне документације за ЈН/2100/0096/.2020Ф3 —;,Набавка
вентила Фаза 3- Сиryрносни вентили за потребе ХЕ Бајина Башта".

Пет и више дана пре истека рока предвиfјеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у
писаном облику, поставило питања Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана
пријема питања даје следеfiе одговоре:

П ИТАF6А:

1. Молимо вас да нам доставите податке о радним условима за позиције 1,2,3 и 6 (радни
флуид, радни притисак и температуру)?

2. За позицију 1 пише: максимални радни притисак 160 бар, максимални притисак
подешавања 92,5 bar. да ли је реч о грешци?

3. За позицију 1 пише: Навојни прикључак NPT 2". Увидом у каталог поменутог произвоfјача
види се'"да је максимални улазни навојни прикључак NPT 1". да ли је реч о грешци?

т

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац оставља себи могуfiност да наведене вентиле користи у различитим радним
условима (радни флуид, радни притисак и температуру) из чега следи да су техничке
карактеристике референтног добра за поэиције 1, 2, 3 и 6 за Наручиоца задовољавајуfiе.

2. Није реч о грешци, вредност максималног притиска подешавања 92,5 bar је вредност која је
преузета од произвоТјача референтног добра.

3. Није реч о грешци, наведена вредност прикључка NPT 2" је вредност која је преузета од
произвоFјача референтног добра.

У Бајиноf Башти,
18.09.2020. године
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