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ПРЕДМЕТ: Јавна набавка мале вредности уређаји за грејање за ТМД, са уградњом 

набавка бр. 144/18 

   

 Питања и одговори бр. 1 

  
           

 

1)  Питање: 
„…Наручилац је предвидео да се испорука и уградња грејача EBERSPACHER D-8LC реализује у року 

од 45 дана од дана потписивања уговора. 

На основу комуникације коју смо реализовали за произвођачем грејача компанијом EBERSPACHER 

,услед актуелне сезоне и специфичних техничких карактеристика за предметни грејач тренутни рок 

испоруке износи минимум 90 дана од дана потврде поруџбине.  

Конкретно нас занима да ли је за наручиоца прихватљив рок испоруке од минимум 90 дана за грејач 

EBERSPACHER D-8LC  односно да ли наручилац може да прихвати испоруку и уградњу у 

предвиђеном року од 45 дана  две јединице грејача  EBERSPACHER -D-4  12V/24V које располажу 

адекватним техничким и функционалним  карактеристикама као један грејач EBERSPACHER D-8LC 

 односно  у укупном збиру обезбеђују  топлотну снагу од тражених 8 kW. 

  

Остали технички параметри у сегменту паритета уградње ,радног напона ,копеx црева,резервоара 

остају непромењени … 

Напомињемо и да овакво решење пружа већу сигурност јер евентуалана неисправност на једном 

грејачу EBERSPACHER -D-4 12V/24V  , обезбеђује посади TMD неопходно грејање  са другог грејача 

EBERSPACHER -D-4 12V/24V  а ова опција није могућа код грејача EBERSPACHER D-8LC   .“ 

 

Одговор: 

С обзиром да су уређаји намењени коришћењу у грејној сезони , нисмо у могућности да продужимо 

рок испоруке са 45 на 90 дана. 

Сматрамо да је рок испоруке 45 дана од потписивања уговора,тј. издавања поруџбенице , разуман рок 

за испоруку предметних уређаја. 

Наручилац остаје при својим техничким захтевима датим у конкурсној документацији , тј. предмет 

набавке је грејач EBERSPACHER D-8LC , односно грејач који је по својим техничким параметрима 

одговарајући грејачу EBERSPACHER D-8LC. 
 

 

 

                 

           


