
ENERGO-SISTEM d.o.o. 
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21000 Нови Сад 

Наш знак / Our ref. : 

Датум / Date :  03.03.2014 
Телефони / Phones : 022/473 - 450 

Телефакс / Fax : 022/471 - 484 
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ПРЕДМЕТ: Питања у вези са јавном набавком бр. ЈН 39/1.5 

Обратили сте нама се дописом, ваш број 256/1-14 од 03.03.2014 године, са захтевом да Вам 
дамо појашњења у вези са јавном набавком бр. 39/1.5, а која се тиче израде испоруке и 
монтаже мерно регулационе станице. Наши одговори на постављена питања су следећи: 

Питање бр. 1 
Питање у вези са распоредом опреме на станици – да ли је прихватљиво да се предвиди 
постављање мерача протока гаса на улазу у МРС иза финих фитера, а да се регулатори и 
сигурносна опрема налазе на излазном делу МРС? 

Одговор: 
Мерач протока гаса је потребно поставити иза регулационе и сигурносне опреме, како је то 
конкурсном документацијом дефинисано. 

Питање бр. 2 
Да ли је потребно понудити опрему за телеметрију? Ако јесте, молимо Вас да нам доставите 
прецизне податке за трансмитере притиска, температуре, диференцијалне пресостате и сл.? 

Одговор: 
У одељку 3 конкурсне документације - Услови за телеметрију, није тражено да се нуди опрема 
за телеметрију, него је потребно извести прикључке на цевоводу МРС-а, на одговарајућим 
местима (како би се касније опрема монтирала), та места су дефинисана конкурсном 
документацијом. 

Питање бр. 3 
Обзиром да је са електронског коректора могуће добити податке о температури на месту 
мерача протока, као и вредности самога протока, дали је потребно понудом обухватити и 
набавку и испоруку посебне уређаје (трансмитере) за температуру иза сваког мерача протока 
и проток гаса иза сваког мерача? 

Одговор: 
Потребно је обухватити набавку и испоруку мерача температуре, иза сваког мерача гаса, како 
је то дефинисано конкурсном документацијом. 

 С поштовањем! 

Руководилац Службе 
развоја и инвестиција Директор: 

М.П. 
Слободан Ћујић, дипл маш. инж. Рада Маравић, дипл.екон. 
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