
 

 

Датум: 10.08.2020.године  

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са    

припремањем понуде 

              По захтеву заинтересованог лица за додатним   информацијама или   појашњењима   у вези 

са припремањем  понуде у поступку јавне набавке „Стационарне акумулаторске 

батерије“ број 1.1.69/2020,  наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, 

објављује одговор: 
 

Питање 1: 

 
у вези са гпре наведеним брпјем јавне набавке кпјпм набављате стаципнарне акумулатпрске 
батерије,најљубазније вас мплимп да рпкпве исппруке усагласите са реалним стаоем кпје 
ппдразумева да се пве рпбе не налазе на рафпвима магацина већ се мпрају кпд прпизвпђача 
наручити и сачекати да се прпизведу.  
Рпк исппруке пд 15 није реалан и није мпгућ а ппсебнп није пптребан акп се у питаоу пквирни 
сппразум пп кпме ћете рпбу наручивати пп пптребама кпје ћете планирати унапред. 
Дакле реалан рпк исппруке за пвакве врсте рпба је пкп 75 дана пп дпбијаоу ппруџбенице, па вас 
најљубазније мплимп да у рпк исппруке рпбе уврстите пвај или неки термин приближан оему. 

 

Питање 2: 

1. Da li ispravljač 110V treba samo da puni baterije ili je predviđen i za napajanje potrošača? 
 
2.   Molim Vas da detaljnije pojasnite zahtevanu karakteristiku Ispravljača 110V: "strujno ograničenje 
ispravljača 50-100%", s obzirom da je to u suprotnosti sa zahtevom "baterijsko strujno ograničenje 0-
100%" i ako je ispravljač predviđen samo da puni baterije. 
 

Питање 3:  

1. U konkursoj dokumntaciji je navedeno da je zahtevan rok isporuke 15 dana od dana izdavanja 
porudžbenice. 
S obzirom da se ne radi o robi široke potrošnje proizvođači proizvode baterije i ispravljače 
isključivo po porudžbi, pri čemu su rokovi isporuke do 90 dana.  
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Nakon toga je potrebno izvršiti uvoz, transport do naručioca, montažu I puštanje u rad, te Vas 
molimo da produžite rok isporuke do 120 dana. 
 

Питање 4: 

1. U konkursoj dokumntaciji je navedeno da je zahtevano mesto isporuke magacin naručioca 
“Energetika” doo. 
Predmet Javne nabavke je po nama potrebno isporučiti na objekat naručioca gde de vršiti svoju 
funkciju, pri čemu je osim isporuke potrebno izvršiti montažu i puštanje u rad. 
S tim u vezi ,molimo da preciznije opišete mesto i način isporuke. 

2. Da li je baterije potrebno isporučiti u kompletu sa stalcima? 
3. Ako se uz baterije isporučuju i novi stalci, koje su okvirne dimenzije za smeštaj baterija? 
4. Koji je zahtevan broj delija po bateriji 

 
 
 

Одговор: 

 
По завршеном ремонту, увидом у документацију утврђено је  да у овој календарској години 

није неопходно извршити набавку  добара тражених предметном јавном набавком, тако да 

ћемо у следећој календарској години извршити набавку неких од наведених ставки.  

 

Овај документ је саставни део конкурсне документације. Врши се 

обустава поступка јавне набавке cxoдно  члану 109. ЗЈН став 2 .  

Одлука о обустави биће јавно објављена у законском року .  

 

Комисија за јавну набавку број  1.1.69/2020 


