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JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. 
Verovškova ulica 62 
1000 Ljubljana 
 
 

Javno naročilo male vrednosti št. JPE-SAL-118/19 

 
 

Predmet javnega naročila: DOBAVA TESNIL 
 
 
 
 
ZADEVA: ODGOVOR NA POSTAVLJENO VPRAŠANJE 
 
Po javnem razpisu št. JPE-SAL-118/19 smo prejeli naslednje vprašanje, na katero vam v 
nadaljevanju posredujemo odgovor: 
 
 
Vprašanje št. 1: Datum prejema: 17. 7. 2019 ob 8.48 
 
Pozdravljeni, 
 
Vprašanje se nanaša na postavke od 128 do vključno 160-zahteva po tesnilih iz Klinger PSM 
materiala.  
 
Zanima nas možnost dobave ojačanih, visoko zmogljivih grafitnih tesnil drugega proizvajalca, 
katerega tesnila dosegajo oziroma presegajo tehnične lastnosti Klinger PSM. 
 
Odgovor na 1. vprašanje: 
 
Pozdravljeni, 
 
pri zaporednih številkah od 128 do vključno 160 je potrebno ponuditi tesnila, kot jih je zahteval 
naročnik v razpisni dokumentaciji št. JPE-SAL-118/19. 
 
 
Vprašanje št. 2: Datum prejema: 17. 7. 2019 ob 9.10 
 
Pozdravljeni, 
 
Vprašanje se nanaša na postavke 18 do vključno 20-zahteve JP Energetika.  
Navedene zahteve-200bar in 450°C so izjemno visoke in zahtevajo uporabo zmogljivejših 
materialov. Zanima nas, če se pri določitvi materiala nanašamo na Donit Grafilit SP ali je 
potrebno zadostiti zahtevam JP Energetika? 
 
Odgovor na 2. vprašanje: 
 
Pozdravljeni, 
 
pri zaporednih številkah 18 in 19 je potrebno ponuditi certificirane (DVGW, VP401) tesnilne 
plošče kvalitete Grafilit SP ali enakovredno, vendar morajo zadostiti zahtevam naročnika, kot je 
navedeno v razpisni dokumentaciji št. JPE-SAL-118/19.  
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Pri zaporedni številki 20 je potrebno ponuditi tesnilne plošče, kot jih je zahteval naročnik v 
razpisni dokumentaciji št. JPE-SAL-118/19. 
 
 
Vprašanje št. 3: Datum prejema: 17. 7. 2019 ob 9.19 
 
Pozdravljeni, 
 
vprašanje se nanaša na pozicijo 15 in 16 Grafit z mrežo, kvaliteta Dimergraf 10. 
 
Dimergraf 10 v tehničnem listu ne vsebuje mrežice. Gre za tesnilni material iz čistega 
ekspandiranega grafita v najbolj osnovni obliki. Ali se pri ponudbi nanašamo na material 
Dimergraf 10 ali na zahteve JP Energetika 80bar, 400°C. 
 
Odgovor na 3. vprašanje: 
 
Pozdravljeni, 
 
pri dodatnem opisu materiala pod zaporedno številko 15 in 16 je prišlo do napake. Ponudnik 
mora ponuditi tesnilno ploščo 1000 x 1000 x 0,5 mm, brez mrežice, 80 bar, 400ºC, kvaliteta 
DIMERGRAF 10 ali enakovredno. 
 
 
Vprašanje št. 4: Datum prejema: 17. 7. 2019 ob 9.31 
 
Pozdravljeni, 
 
Vprašanje se nanaša na postavko 36 do vključno 68. Zahteva po materialu s CS mrežico, 350°C, 
140bar. 
 
Zanima nas možnost dobave tesnil iz visoko zmogljivega materiala, ki kljub temu, da ne vsebuje 
mrežice, presega zahteve in kvaliteto materiala Donit BA-R? 
 
Odgovor na 4. vprašanje: 
 
Pozdravljeni, 
 
pri zaporednih številkah od 36 do vključno 68 je potrebno ponuditi tesnila, s CS mrežico 
kvaliteta Donit BA-R ali enakovredno. 
 
 
Vprašanje št. 5: Datum prejema: 17. 7. 2019 ob 9.51 
 
Pozdravljeni, 
 
Vprašanje se nanaša na postavko 123 tesnilo izmenjevalca SWEP. 
 
Za kakšen tip tesnila gre pri izmenjevalcu material,oblika? 
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Odgovor na 5. vprašanje: 
 
Pozdravljeni, 
 
Za tesnilo pod zaporedno številko 123 prilagamo sliko, ki je objavljena na spletni strani 
(https://www.energetika-lj.si/javna-narocila), iz katere je razvidna oblika in material tesnila. 
 
 
Vprašanje št. 6: Datum prejema: 17. 7. 2019 ob 13.23 
 
Pozdravljeni, 
 
Na vas se obračamo z vprašanjem glede postavke 33-bakreno tesnilo 18 x 7 x 2. 
 
Dimenzija 18 x 7 x 2 ni standardna. Zanima nas, če je prišlo do napake pri sestavi seznama ali 
pa je ta dimenzija pravilna? 
 
Odgovor na 6. vprašanje: 
 
Pozdravljeni, 
 
pri sestavi seznama ni prišlo do napake. Dimenzija bakrenega tesnila je 18 x 7 x 2. 
 
 
Lep pozdrav. 
 
 
Ljubljana, 18. 7. 2019 
 

https://www.energetika-lj.si/javna-narocila

