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ПРЕДМЕТ:  Питања и одговори број 1 за јавну набавку Резервни делови и материјал за напојне 

уређаје за телекомуникационе системе, у отвореном поступку, по партијама  

(број набавке 29/2017) 

 
 
Питање број 1.1:  

У оквиру конкурсне документације Наручиоца тражена је банкарска гаранција неводећи рачуна да је 

набавка рашчлањена у 4 партије. Имајући у виду вредности одређених партија, процедура издавања 

банкарских гаранција и трошкови банке за издавање истих значајно утичу на укупне цене и трошкове 

наручиоца, чиме се нарушава „Начела Јавних набавки рб. 3“ члан 9 ЗЈН други пасус. 
 

Одговор бр.1.1: 

Сходно наведеном, извршиће се измена конкурсне документације чиме ће се омогућити да понуђачи 

као средство обезбеђења гаранције за озбиљност понуде доставе бланко соло меницу са меничним 

овлашћењем, картоном депонованих потписа и регистарцијом менице, а уместо писма о намерама 

банке доставе изјаву на свом меморандума да це уколико добију Уговор издати ново средство за 

добро извршење посла. Такође остаје и могућност издавања банкарске гаранције. 
 

Питање бр.1.2: 

Начела обезбеђивања конкуренције члан 10 ЗЈН предвиђа да је Наручилац дужан да омогући што је 

могуће већу конкуренцију и не може користити дискриминаторске услове дефинисане у 

другомпасусу члана 10. А што се може јасно видети у Партији 1, где наручилац дефинише добра под 

рб 8, 9 и 10 где условљава да добра морају бити упакована у  2 или 4 ком у блистеру. 
 

Одговор бр.1.2: 

Реномирани светски произвођачи испоручују батерије у блистерима са бројем комада наведеним у 

техничким спецификацијама. Тражена количине су изражене у паковањима (блистерима) због лакше 

употребе (батерије се користе у паровима), чувања (лагеровања) и јаснијег увида у рок трајања 

батерија. Поред тога на блистерима су одштампане техничке карактеристике, као и опште мере 

безбедности и  начин и услови употребе батерија. Ово су практични разлози због начина употребе и 

чувања батерија. 

Прихватљиво је да Понуђач испоручи тражене количине батерија и у другим паковањима која 

задовољавају услове чувања у захтеваном року употребе, уз обезбеђивање довољног броја упутстава 

за коришћење са мерама безбедности и  начину и условима употребе батерија. 

 
Питање бр.1.3: 

У оквиру конкурсне документације Наручилац у партији 1 под рб. 5 дефинише добро: „Пуњива 

батерија 2.4V/8Ah NiCd“ при чему не дефинише најважније техничке карактеристике добра које се 

захтевају чланом 70 ЗЈН у оквиру општих правила о техничким спецификацијама. Наручилац не 

наводи димензије, ниво квалитета, не дефинише прецизно капацитет. У оквиру техничке 

спецификације Наручилац наводи само општа теоретска начела, а не наводи конкретне и прецизно 

најважније техничке карактеристике које је дужан да дефинише имајући у виду члан 70. ЗЈН. Такође, 

сматрамо да је неопходно да Наручилац испоштује услове из члана 71 тачка 1 ЗЈН. 



 

 

Наиме: Капацитет за добра из Партије 1 под рб. 1,2,3 и 4. се конкретно и прецизно дефинише према 

струјама пражњења и амбијенталној температури, што конкурсном документацијом није дефинисано. 
 

Одговор бр.1.3: 

Називни напон и капацитет су јасно дефинисани у техничкој спецификацији 2,4 V/8Ah.  

Називни минимални капацитет акумулаторске батерије се исказује за стурују пражњења 0,1C и 

крајњи напон пражњења 1,0 V при температури амбијента од 20°C (БИЋЕ ДОДАТО У 

ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА). 

Батерија 2,4V 8Ah се израђује односно састоји из 4 NiCd ћелије величине D (KR20) називног 

напона 1,2V у термопластичном омотачу са изводима за лемљење.    

 Квалитет се дефинише стандардима и минималним бројем циклуса пуњење- пражњење који су 

наведени у техничким условима. 
 

Питање бр.1.4: 

За добро под рб. 11 техничке спецификације Наручилац није навео клаузулу „или одговарајуће“ што 

је обавезно по ЗЈН. 
 

Одговор бр.1.4: 

За добро под редним бројем 11 партије 1 биће додато „или одговарајуће“ иза назива у спецификацији  
 

Питање бр.1.5: 

Наручилац, због неодговарајуће и непрецизне техничке спецификације за добра из Партије 1 Рб. 

1,2,3,4,5 и 11. Доводи у питање примену члана 72, пасус 3. ЗЈН јер спецификција није довољно 

разумљива понуђачима. Узимајући у обзир наведене чињенице, молимо Наручиоца да, у складу са 

члановима 10, 70,71 и 72 ЗЈН, прецизно дефинише захтевана добра како пи понуђачи били у прилици 

да доставе адекватне понуде. 
 

Одговор бр.1.5: 

Следе измене конкурсне документације, тиме и продужење рока за достављање понуда. 
 

Питање бр.1.6: 

Наручилац у оквиру техничке спецификације за партију 3 – Оловне акумулаторске батерије 

дефинише набавку 10 добара разврстаних у тачкама од рб. 1 до рб. 10. Наручилац, у оквиру техничке 

спецификације, не наводи ни основне техничке карактеристике за велики број добара дефинисаних у 

Партији 3. Недостаци су следећи: 

Није прецизно дефинисан тип батерије за редне бројеве од 4 – 10. Наиме, недосстаје прецизан 

податак да ли се тражи AGM ili GEL технологија израде батерије. Само дефинисани податак VRLA 

не значи ништа јер се обе врсте батерија производе у VRLA изведби.  
 

Одговор бр.1.6: 

У техничким спецификацијама за позиције  4-10 биће додат и тип VRLA батерије: Рб. 4- АGM, Рб. 5- 

AGM (C20), Рб. 6- AGM, Рб. 7- AGM, Рб. 8- GEL (C20), Рб. 9- AGM(C20), Рб. 10- AGM 

Питање бр.1.7: 

Наручилац не дефинише минимални капацитет и за коју струју пражњења што је врло важно за 

одговарајући квалитет који Наручилац жели за дефинисана добра и што ЗЈН налаже. 
 

Одговор бр.1.7: 

У техничким условима за VRLA батерије су јасно наведни услови у погледу капацитета за 

стационарне VRLA батерије за 10-часовну струју пражњења, осим осим уколико техничким 

спецификацијама није дефинисано другачије. 

 

Питање бр.1.8: 

Наручилац не дефинише минималне односно максималне димензије што се такође захтева по ЗЈН. 
 

Одговор бр.1.8: 

Минималне и максималне димензије акумулаторских батерија нису наведене зато што се израђују у 

стандардним димензијама са мањим одступањима , осим за  позицију 9  партије 3 где су димензије 

јасно наведене у спецификацији. 

 
 



 

 

Питање бр.1.9: 

Наручилац у оквиру техничке спецификације за партију 3 рб 2 Наручилац дефинише: Стационарна 

оловна аку батерија 60V/150Ah комада 1 при чему не дефинише основне техничке карактеристике и 

то: Тип и врста оловне стационарне аку батерије 2V/OPzS, OpzV, моноблок 6V, моноблок 12V 

одговарајућег капацитета од 150Ah. 
 

Одговор бр.1.9: 

Техничким условима за стационарне оловне акумулаторске батерије дефинисан  је тип, тј. да се 

тражи стационарна отворена оловна акумулаторска батерија са течним електролитом (исто као и за 

позицију 1). Биће додат тип OpZS у техничкој спецификацији. 

Понуђачу је остављена слобода да понуди батерију састављену од ћелија 2V или моноблокова 6V. 
 

Питање бр.1.10: 

Не дефинише прецизно и конкетно капацитет? 
 

Одговор бр.1.10: 

Техничким условима за стационарне оловне акумулаторске батерије јасно је дефинисано да је 

тражени капацитет акумулаторске батерије изражен за десеточасовну струју пражњења (C10)  и за 

крајњи напон пражњења од 1,83V. 
 

Питање бр.1.11: 

Не дефинише прецизно и конкетно минималне/максималне димензије? 
 

Одговор бр.1.11: 

Простор за смештај батерије треба да буде максималних димензија дужине 2,1м ширине 1м, висина 

до 2м. 

 

Питање бр.1.12: 

Не дефинише конкретно ни један податак везан за квалитет? 
 

Одговор бр.1.12: 

Техничким условима за стационарне оловне акумулаторске батерије јасно су дефинисани општи, 

механички и електрични услови које стационарна оловна акумулаторска батерија мора да испуни и 

који морају да буду усаглашени са СРПС или одговарајућим стандардима. 
 
 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 


