Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, 11030 Београд
Евиденциони број: 404-55/18-7
Датум: 23. 04. 2018.
ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 18/18 – НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА РАДИО
СТАНИЦЕ - АКУМУЛАТОРA
За јавну набавку мале вредности бр. 18/18 – набавка резервних делова за радио станице акумулаторa, постављена су следећа питања понуђача:
Питања:
“1. Наручилац у предметној конкурсној документацији, захтева Акумулатор 12 V и 180 Аh,
са течним електролитом, и минималну гаранцију од 3 године.
Гарантни рок који могу понудити произвођачи и увозници за акумулаторе 12V 180Ah
износи максимално 25 месеци.
Наведена гаранција до максимално 25 месеци, важи за акумулаторе „Energizer, Varta, Bosch,
Exide, TAB, Vesna, Topla, Jasz Plazstik, Autopart“ итд. тако да није јасно који понуђач може
да испуни захтевани услов и у случају да такав постоји молимо да га наведе у свом
одговору.
Потребно је да Наручилац измени конкусну документацију и свој захтев у вези
гаранције усклади са условима гаранције на тржишту.
2. Наручилац за позицију под редним број 3. GEL Акумулатор 12 V, 100 Аh, гел акумулатор
без течног електролита, гаранција минимум 3 године (Exide Equipment GEL ES1300 12V,
100 Ah или одговарајући).
Акумулатор Exide Equipment GEL ES1300 је ознака за акумулатор 12V 120Ah, а не за
акумулатор 12V 100 Ah.
Колико је нама познато не постоји акумулатор наведених карактеристика од 100Ah, већ
само 120Ah.
Молимо наручиоца да се изјасни да ли му је потребан акумулатор од 12V 120Ah „Exide
Equipment GEL ES1300“ или 12V 100Ah.
3. Наручилац за позицију под редним број 4. GEL Акумулатор 12 V 55 Аh, гел акумулатор
без течног електролита, гаранција минимум 3 године (Exide Equipment GEL ES1300 12V 55
Ah или одговарајући).
Акумулатор Exide Equipment GEL ES1300 је ознака за акумулатор 12V 120Ah, а не за
акумулатор 12V 55Ah.
Колико је нама познато не постоји акумулатор наведених карактеристика од 12V 55Ah, већ
постоји акумулатор од 12V 56Ah Exide Equipment GEL ES 650.
Молимо наручиоца да се изјасни и кроз измену конкурсне документације прецизира
који му је акумулатор потребан.
4. Гарантни рок за Exide Equipment GEL акумулаторе које даје произвођач и увозник
акумулатора, износи максимално 25 месеци.
Потребно је да Наручилац измени конкусну документацију и свој захтев у вези
гаранције усклади са условима гаранције на тржишту.”
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Одговори:
1. Наручилац мења минималне гарантне рокове за све тражене ставке, па се наведени
гарантни рок од 3 године мења у минимални гарантни рок за све тражене ставке од 24
месеца.
2. Наручилац је прописао минималне техничке карактеристике за тражену ставку (12 V, 100
Ah). Уколико на тржишту не постоји акумулатор са траженом карактеристиком од 100Аh,
наручилац ће прихватити понуђене акумулаторе са већим капацитетом од 100Аh.
3. Наручилац је прописао минималне техничке карактеристике за тражену ставку (12 V, 55
Ah). Уколико на тржишту не постоји акумулатор са траженом карактеристиком, понуђачи
могу понудити акумулаторе са већим капацитетом од 55Аh.
4. Одговор дат у тачки 1.
Наручилац ће прихватити за све тражене ставке акумулаторе произвођача који задовољавају
минималне прописане техничке карактеристике.
НАПОМЕНА: Наручилац ће због извршене измене продужити рок за поношење
понуда и објавити обавештење о продужењу рока на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца
за Комисију за јавну набавку
Мирослав Бугарски, мет. техн.
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