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ЈКП „Топлана-Ваљево“ 
Број:      2441 
Датум:    03.07.2020. године 
   
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује  
  

Одговор на питање потенцијалног понуђача у вези са 
 конкурсном документацијом за ЈН-08/2020 -  топлотне подстанице 

 
                      
Питања понуђача: 

1. Да ли се за топлотну подстаницу капацитета 35 kW предвиђа уградња новог 
ултразвучног мерила топлотне енргије или се користи постојећи, који је 
назначен у напомени на страни 15 и текстуалном делу на страни 19? 

2. Који су параметри меродавни за димензионисање лемљеног измењивача 
топлоте (резерва у површини за запрљаност и жељени пад притиска) за 
подстаницу капацитета 35 kW, обзиром да су за остале топлотне подстанице 
у тендерској документацији наведени дати параметри за димензионисање 
измењивача топлоте? 

3. На достављеној шеми бр. 2/1 – Правила о раду дистрибутивног система ЈКП 
Топлана-Ваљево на примарном делу подстанице 35 kW назначен је 
температурни сензор Pt1000, док у табели стр. 19 текстуалне документације 
није наведен у саставу подстанице као битан елемент примарног дела, шта 
је меродавно? 

4. На достављеној шеми бр. 2/1 – Правила о раду дистрибутивног система ЈКП 
Топлана-Ваљево на примарном делу подстанице 35 kW назначен опсег 
скале биметалног термометра 0- 150ºC, док је у табели стр. 20 текстуалне 
документације назначен опсег 0-160ºC, шта је меродавно? 

5. На достављеној шеми бр. 2/1 – Правила о раду дистрибутивног система ЈКП 
Топлана-Ваљево на секундарном делу подстанице 35 kW назначен је опсег 
скале биметалних термометара 0-150ºC, док је у табели стр. 20 текстуалне 
документације назначен опсег 0-100ºC, шта је меродавно? 

6. На достављеној шеми бр. 2/1 – Правила о раду дистрибутивног система ЈКП 
Топлана-Ваљево на секундарном делу подстанице 35 kW назначен је опсег 
манометар 0-16 бара док је у табели стр. 20 текстуалне документације 
назначен опсег 0-6 бара, шта је меродавно? 

7. На достављеној шеми бр. 2/1 – Правила о раду дистрибутивног система ЈКП 
Топлана-Ваљево на секундарном делу подстанице 35 kW није назначен 
сигурносни термостат за уградњу на полазном воду секундара, док је исти 
термостат назначен у табели стр. 20, шта је меродавно? 

8. На достављеној шеми бр. 2/1 – Правила о раду дистрибутивног система ЈКП 
Топлана-Ваљево на секундарном делу подстанице 35 kW назначена је 
уградња 3 комада навојних лоптастих славина DN25, док је у текстуалном 
делу документације стр. 20 наведена само 2 комада, шта је меродавно? 

9. На достављеној шеми бр. 2/1 – Правила о раду дистрибутивног система ЈКП 
Топлана-Ваљево за подстаницу 35 kW није назначено повезивање собног 
панела за подешавање жељене вредности собне температуре (корекција из 
просторије), док се исти наводи у текстуалном делу документације на 
странама 18 и 19, шта је меродавно? 

10. Која запремина 18 или 24 лит. треба да је експанзиона посуда у секундарном 
делу за подстаницу капацитета 35 kW обзиром да су у табели на странама 
19 и 20 текстуалног дела документације наведене обе величине, шта је 
меродавно? 
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11. Која је вредност напора пумпе меродавна за избор исте у подстаници 
капацитета 35 kW обзиром да је за остале топлотне подстанице у тендерској 
документацији овај параметар дефинисан? 

12. На достављеној шеми бр. 2/1 – Правила о раду дистрибутивног система ЈКП 
Топлана-Ваљево за подстаницу 35 kW назначен цевовод за допуну са 
мерном и запорном арматуром. Молимо објашњење. Прво, молимо потврду 
да ли се наведени цевовод са арматуром обавезно уграђује јер није 
специфициран као битан елемент подстанице и друго: о којој арматури се 
ради обзиром да није назначен никакав опис и/или легенда како је то 
наведено у шеми бр. 1 за остале подстанице у тендерској документацији. 

 
 
Одговори Наручиоца: 

1. Уграђују се нови ултразвучни калориметри. Понуђачима је дата информација 
да ЈКП „Топлана-Ваљево“ има у свим подстаницама уграђене калориметре 
произвођача Камструп за које су запослени обучени за коришћење и 
одржавање. Нови произвођачи подразумевају и обуку запослених за 
коришћење и одржавање. 

2. Меродавни параметри за димензионисање измењивача топлоте су резерва у 
површини за запрљаност у износу од 20% и расположиви пад притиска у 
подстаници од 75 кPa. 

3. Меродавна је достављена шема. 
4. Примарни део подстанице је температурног режима 130/75˚С, термометри 

могу бити опсега 0-150˚С, као и опсега 0-160˚С. 
5. Секундарни део подстанице је температурног режима 90/70˚С, термометри 

могу бити опсега 0-150˚С, као и опсега 0-100˚С. 
6. Секундарни део подстанице је на притиску до 6 бара, манометар може бити 

опсега 0-6 бар, као и 0-16 бар. 
7. Потребан је сигурносни термостат на полазном делу секундара у складу са 

текстуалним делом документације. 
8. На секундарном делу инсталације у складу са достављеном шемом 

потребна су три лоптаста вентила ДН25. 
9. Меродавна је текстуална документација. 
10. Дозвољена је уградња затворених експанзионих судова номиналних 

запремина од 18-24 литра. 
11. Ради се о стандардној изведби пумпе са напором до 6м која се користи у 

кућним грејним инсталацијама. 
12. Систем допуне се уграђује у складу са достављеном шемом. Гледано од 

примарног ка секундарном делу подстанице уграђује се: лоптасти вентил, 
умањивач притиска, лоптасти вентил, хвачач нечистоће, електромагнетни 
вентил, лоптасти вентил, неповратни вентил. 
 
 

 
 

Комисија за јавну набавку 


