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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 2 У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БРОЈ 19/19

Питање бр.1:
На шта сте конкретно мислили на појединачни атест за сваки акумулатор или уопштени?
Одговор бр.1:
Као што је назначено у конкурсној документацији неопходно је доставити: „атест за одређени тип
акумулатора“, а не појединачно за сваки акумулатор.
Питање бр.2:
2.1 Да ли је дозвољено понудити акумулатор 12V, незнатно веће ампераже од захтеваних или мора
баш захтевана ампеража?
2.2 Ставка под редним бројем 3. Акумулатор 12V/97Аh да ли може да се понуди мало јачи
акумулатор од 100Аh?
Из дошадашњег искуства у изради тендера овакви предлози су прихватани.
Одговор бр.2:
Не дозвољава се одступање од тражене ампераже, од оне која је наведена у спецификацији.
Питање бр.3:
Ваш одговор бр.1-Обрасце доставити по моделима из конкурсне документације.
Да ли то значи да сте одустали од захтеваних образаца да буду копирани на Меморандум понуђача?
Одговор бр.3:
У конкурсној документацији је наведено који обрасци се морају доставити на меморандуму понуђача
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Питање бр.4:
Тражите да се уз сваку испоручену батерију наведе следеће:
4.1.
натписну плочицу са подацима: тип, капацитет и година производње.
Произвођачи стартних батерија не стављају плочицу него налепнице на којима пише тип и капацитет
батерије а година производње им је обелезена топлим жигом на самом кућишту. Ово што се по
тендеру тражи је карактеристично за стационарне батерије.
4.2.
Један бометар (ареометар) за мерење густине електролита. Акумулаторе које продајемо су без
одржавања и не треба бометар. Ово је такође карактеристично за стационарне батерије.
4.3.
Левак и бокал од два литра израђени од пластичне масе који се користе за доливање
дестиловане воде или акумулаторске киселине. Ово исто је карактеристично за стационарне батерије
4.4.
Свака акумулаторска ћелија да је означена редним бројем и годином производње, ознака да је
отпорна на електролит. Ово не постоји у стартним батеријама (акумулаторима) и такође је
карактеристично за стационарне батерије и већ сам у 1. тачки објаснио око године производње.
Одговор бр.4:
4.1 Сагласни смо да на акумулаторима уместо плочица могу бити налепнице са наведеним типом и
капацитетом батерије, а година производње обележена топлим жигом на кућишту.
4.2.

Одговор: Како је тражено у спецификацији, неопходно је испоручити бометар.

4.3.
Одговор: Како је тражено у спецификацији, неопходно је испоручити левак и бокал од два
литра.
4.4.
Одговор: Одобрава се, како је наведено, да ознака акумулаторских ћелија са подацима
отпорна на електролит не мора бити означена на стартним батеријама.

Комисија за јавну набавку
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