
 
 

  АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 

"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" Београд 
  

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26 
 

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 
11000 Београд, Немањина 6 
Телефон: +381 11 3618 071 
Факс: +381 11 3620 094 
 

Број: 25/17 –3030 
Датум:  17.10..2017. 

 
 
 
ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНОП 50/2017, бр.1 

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкам а на основу постављених питања врши се 
појашњење Конкурсне документације за набавку добара у отвореном поступку,СТАЦИОНАРНЕ 
БАТЕРИЈЕ (набавка бр. 50/2017) 

 
Питање 1 
 
Da li je prihvatljivo, zbog troškova  i vremena potrebnog za pripremu ponude, dostaviti uz ponudu tehničku 

dokumentaciju i orginalne ateste na engleskom jeziku, a uz isporuku baterija dostaviti svu dokumentaciju na srpskom 

jeziku?  

 
Одговор: 
 
Прихватљиво је уз понуду доставити техничку документацију и оргиналне атесте на енглеском језику, 
а уз испоруку батерија доставити сву документацију на српском језику. Уколко буде нејасноћа у 
техничкој документацији И оригиналним атестима,, понуђач ће, на захтев наручиоца, доставити 
одговарајућа појашњења. 

 
Питање 2 
 
Na osnovu tačke 4 konkursne dokumentacije gde su definisane tehničke karakteristike i specifikacija baterija u tački 

1.3. opštih uslova definisano je da se baterija smatra ispražnjenom kada napon po ćeliji opadne do 1.83 V pri 

desetočasovnoj struji pražnjenja. Molim Vas potvrdite, da se kapacitet baterija definisan u tehničkim karakterstikama i 

specifikacijama mora ispuniti pri 1.83 V/ćeliji i desetočosavnom pražnjenju i da se ove karakteristike dokazuju 

dostavljenjem zvaničnih tabela pražnjanja baterija i uputstvima za upotrebu baterija od strane proizvođača? 

 
Одговор: 
 
Капацитет батерија дефинисан у техничким карактеристикама и спецификацијама мора се испунити 
при 1.83 V/ћелији и десеточосавном пражњењу и  ове карактеристика се доказује достављењем 
званичних табела пражњања батерија и упутствима за употребу батерија од стране произвођача 
 
Питање 3 
 
 Da li je moguće ponuditi plastične čepove za OPzS ćelije kao standard u proizvodnji OPzS baterija danas? 

 

 Одговор: 
 
 Могуће је понудити пластичне чепове за OPzS ћелије. 

 
 
 



 

 

 Питање 4 

 Obzirom da traženi internacionalni standard za stacionarne baterije IEC 60896 definiše performanse međućelijskih 

veza, kao i da standard DIN VDE 0282-7 za međućelijske veze poskupljuje nabavku, a do sada nije tražen u javnim 

nabavkama Železnica Srbije, kao i da prilikom kontrole kvaliteta – kvalitativnog prijema nije moguće utvrditi 

performanse međućelijskih veza po DIN VDE 0282-7 standardu, molimo vas da dopustite da se dokaz za performanse 

međućelijskih veza dokaže kroz traženi internacionalni standrad IEC 60896 za odgovarajući tip baterija koji važi za sve 

proizvođače na svetu i garantuje performanse međućelijskih veza u skladu sa isporučenom baterijom                                                                                       

Одговор: 
 
Сагласни смо да се доказ за перформансе међућелијских веза докаже кроз  интернационални 
стандрад IEC 60896. 

 
Питање 5 

Molimo vas pojasnite tačku 4.8. u Uslovima isporuke. Da li se stare demonitarine stacionarne aku baterije ostavljaju u 

prostoriji? Da li je neophodno vršiti kapacitivnu probu novih montiranih stacionarnih aku baterija obzirom na postojanje 

kvalitativnog prijema kod proizvođača? Ukoliko je neophodno da li je prihvatljivo da se proba vrši petočasovnom 

strujom pražnjenja? 

Одговор: 

Старе демонитарине стационарне акумулаторске батерије се остављају у просторији. Није неопходно 
вршити капацитивну пробу нових монтираних стационарних акумулаторских батерија. Након 
монтирања извршиће се провера рада стационарне батерије у складу са техничким захтевима 
сигнално-сигурносног уређаја 

Питање 6 

Vezano za tačke 2.1.3.1. I 2.1.3.2. u konkursnoj dokumentaciji, da li iznos garancije za ozbiljnost ponude i 
garancije za dobro izvršenje posla, može da prevazilazi vrednost od 5% to jest 10% od konačno dostavljene 
vrednosti u ponudi (vrednost ugovora bez PDV-a). Pitanje se u postavlja u svrhu razjašnjenja obzirom da 
odgovori na postavljena pitanja mogu da utiču na konačnu vrednost ponude. 

Одговор: 

Банкарске гаранције могу бити на већи износ од захтеваног али не на мањи. 

 

 

                                                                                КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


