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ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНОП 41/2017, бр.2
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкам а на основу постављених питања врши се
појашњење Конкурсне документације за набавку набавка батерија за ПП и АПБ,дизел агрегате
и акумулаторе за ТМД у отвореном поступку по партијама, (набавка бр. 41/2017)
Питање 1. . ПАРТИЈА 1, ставка под редним бројем 1
NiCd аку батерија за ПП KPH 36V 55Ah, 2 x 15 ћелија - комплет.
Конкурсном документацијом су тражене батерије за напајање железничких путних прелаза
из система осигурања и сигнализације SIEMENS SpDrS64 ознака батерије 30KPH-55P, 48 комплета.
Како су NiCd батерије типа KPH страртне батерије за дизел локомотиве и шинска возила
молимо Вас да још једном проверите о ком се типу NiCd батерија ради, KPH, KPM или KPL.

Одговор:
Разјашње дато Одговору на Питање 1, у Појашњењу конкурсне документације јноп 41/2017, бр.1
дел.бр. Број: 17/17 –2084 од 15.08.2017

Питање2.
ПАРТИЈА 2, ставка под редним бројем 1
NiCd aku батерија KPL 60V 120Ah за ПП.
Конкурсном документацијом је тражена испорука 50 ћелија у металном кућишту.
Како се већ дужи низ године не производе ћелије у металном кућишту молимо Вас да у конкурсној
документацији измените технички део за партију 2 и прихватите испоруку ћелија у пластичном
кућишту, с тим да се задовољи критеријум смештаја истих у постојећи смештајни простор.
Одговор:
Разјашње дато Одговору на Питање 4, у Појашњењу конкурсне документације јноп 41/2017, бр.1
дел.бр. Број: 17/17 –2084 од 15.08.2017
Питање 3.
У делу конкурсне документације под ставком КВАЛИТЕТ тражите достављање сертификата EN ISO
14001 за систем управљања заштитом животне средине за произвођача батерије и ћелија.
Како у Србији не постоји произвођач NiCd акумулаторских ћелија(постоји на папиру, а његова
производна линија није покренута),није нам јасно зашто се тражи достављање сертификата
произвођача за систем управљања заштитом животне средине према EN ISO 14001, јер се
сертификат директно односи на заштиту животне средине током производног процеса NiCd
акумулаторскихћелија у земљи произвођача. Сматрамо да је сасвим довољно да понуђач поседује
наведени сертификат EN ISO 14001 па захтевамо да промените конкурсну документацију и то тако да

само понуђач мора да поседује сертификат EN ISO 14001.
Одговор:
Тражени стандарди остају како је наведено у конкурсној документацији у сладу са члановима 70 и 71
Закона о јавним набавкам.
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