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ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање у отвореном поступку ЈН ''Мерно

регулациона опрема'' број 36/1.1.6.
ПИТАЊА:
У документацији, на страни 77, други одломак, наслов ''Сервис'' је наведено:
Понуђач мора да:
- обезбеђује сервисирање добра- Температурних мерила протока гаса, турбинских
мерила протока гаса са електронским коректорима и мерно регулационих станица у
гарантном року и по истеку гаранције најмање 10 године;
- обезбеђује несметано снабдевање оригиналним резервним деловима за најмање 10
година од испоруке добра које је предмет јавне набавке;
- у случају дужег сервисирања – поправке у гарантном року, која траје дуже од три
дана, понуђач је дужан да бесплатно обезбеди замену конкретног добра и то исте
класе за све време трајања сервисних радова.
У случају да понуђач не обезбеђује захтеване услове везане за сервисирање, понуда ће
бити одбијена.
Питања су следећа:
1. Да ли се температурна мерила протока гаса'' односе на Температурна мерила
протока гаса са мехом?
Уколико је одговор потврдан, молимо Вас да их искључите из одломка ''Сервис''.
Темопературна мерила протока гаса са мехом се не сервисирају, уколико дође до
отказа врши се замена ових уређаја.
2. Турбинска мерила протока гаса и електронски коректори протекле запремине гаса су
засебни уређаји, да ли је потребно ''Турбинска мерила протока гаса са електронским
коректорима'' преформулисати на ''Турбинска мерила протока гаса и Електронски
коректори протекле запремине гаса''?
3. У документацији на стр.18, у делу ''Понуђене техничке карактеристике и
документација за мерно регулационе станице'', за назив табеле наведено је ''МРС Г65 капацитет Q=100m3/h''
Да ли у називу горе наведене табеле је потребно да стоји ''МРС Г-40 капацитет Q =

65 m3/h'' као према спецификацији добара на страни 6, редни бр.4?

ОДГОВОРИ:
1. ''Температурна мерила протока гаса'' се односе на ''Температурна мерила протока гаса
са мехом''.
Захтев за сервисном подршком је јединствен за све три партије и подразумевамо да
сваки одговорни испоручилац опреме вероватно има уговорну обавезу са неким
овлашћеним сервисером опреме коју нуди у случају евентуалних потреба, које се могу
јавити приликом екслоатације нуђене опреме.
У претходном периоду у току екслоатације мерила протка гаса са мехом смо имали и
случајеве где је долазило до оштећења зупчаника па и кућишта бројчаника, те нам је
испоручилац у својој акредитованој лабораторији заменио комплетно кућиште са
зупчаницима као резервни део. Исто тако имали смо и примере одбијања јустирања
мерила због тога што нису имали адекватне зупчанике, за те типове мерила, те се због
тога морало комплетно мерило расходовати и ако се јустирањем могло довести у границе
тачности мерења.
Из напред наведеног сматрамо да није беспотребно захтева адекватну сервисну
подршку.
2. У свим насловима и позицијама где се спомињу ''турбинска мерила протока гаса и
електронски коректори'' (за партију 3) стоји написано ''турбинска мерила протока гаса и
електронски коректори ''.
У пасосу ''Сервис'' на који се Ви позивате евидентно је да се ради о штaмпарској грешци
те треба уместо ''турбинска мерила протока гаса са електронским коректором'' да стоји ''..
турбинска мерила протока гаса, електронских коректора и … ''.
3. У називу табеле 4. на страни 18 стоји грешком написано да се попуне подаци за МРС Г-65
капацитета Q=100 m3/h.
Треба, како сте приметили, да се подаци слажу као у ''Спецификацији добара'' под
редним бројем 4, што значи да треба да стоји: ''МРС Г-40 капацитета Q= 65 m3/h.

