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На основу члана 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) заинтересованo лицe je, у писаном облику, за ЈН 28/2017 -   

Набавка и уградња два економајзера на топлани Котеж (назив и ознака из Општег речника 

набавки: делови котлова за централно грејање - 44621221), поставилo наручиоцу следећа 

питања: 

 

 

Одговори Комисије за ЈН 28/2017 - Набавка и уградња два економајзера на топлани 

Котеж: 

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ КОТЛА 1 и 3 – ИСПРАВА ПОСУДА 

Фирма, односно назив корисника ЈКП „Грејање“ Панчево 

Фирма, односно назив произвођача „ТПК“ Загреб 

Фабрички број / година израде 17340 / 1984.    (Котао 1) 
 18180 / 1987    (Котао 3) 

Назив и ознака Пакетни котао ВКЛМ-П-20 

Врста, тип Вреловодни мембрански котао 

Називна величина (м
2
 или м

3
) 592 м

2
 (загревна површина) 

Највећи дозвољени радни притисак (бар) 16
*
 (према одобрењу Републичке инспекције 

парних котлова бр. 93-278/1 од 27.10.1993. 
снижен на 11,1 bar) 

Испитни притисак течности (бар) 24
*
 (16,65 bar на основу снижења највећег 

дозвољеног радног притиска) 

Испитна материја  Вода 

Температура испитне материје (˚C) 10-50 

Радни флуид  Вода 

Температура воде на излазу из котла (˚C) 130 

Температура воде на улазу у котао (˚C) 70 

Снага котла (МW) 23,3 
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Запремина суда / ложишта (м
3
) 20 / 76,23 

Категорија опреме IV 

Ниво опасности Висок ниво опасности 
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- Технички подаци који се односе на оба предметна котла приказани су у горњим 
табелама; оба котла су истих карактеристика (радни притисак, температура и др.), осим 
фабричког броја и године производње,  

- Карактеристике вентилатора, димних гасова и загрејача ваздуха су приказани у горњим 
табелама; 

- Притисак воде из система са t = 55°C је испод 6 bara; 
- Вода из економајзера се меша са повратном водом, а затим улази у котао; 
- Димензије вентилаторске просторије, у коју ће бити смештени економајзери су: висина-

500 cm, дужина 2645 cm и ширина 370 cm. 
 

У термину обавезног обиласка локације (09.05.2017.) заинтересовано лице је имало савим 

довољно времена и простора да у потпуности сагледа посао и место извршења. Такође,  

заинтересовано лице  је  могло у и другом термину који је предвиђен конкурсном 

документацијом (16.05.2017. – на дан када је поставио питања- захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације) да поново обиђе локацију. 

Не можемо дозволити још један обилазак. 

 

 

Панчево, 17.05.2017. 

 

 

 

               Комисија  


