
JABHO ПРЕДУЗЕЋЕ „ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БEOГPAД
УПРАВА JП EПC
Улица царице Милице бр. 2 Београд
број: 2.5.6.1.-Е.07.01.- І' 5 3 ~ Ѕ
Датум. 04 АЕЦ 2017

Ha основу члaнa_54. и_б3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара број ЈН/8500/0072/2017 - Акумулатори
за путничка возила за потребе TЦ Краryјевац, даје

ДOДATHE ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПOJAWFbEFbA 1
У BEЗИ CA ПРИПРЕМАЕ6ЕМ ПОНУДЕ
ЈАВНА HAБABKA ЈН/8500/0072/2017

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано
лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно
појашњења, a наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на
Порталу гавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеflе информације,
односно појашњења:

1. Конкурсном документацијом наручилац је, у оквиру тачке 3. ТЕХНИЧкА
CПEЦИФИKAЦИJA на страни 4 од 55 прописао захтеване техничке карактеристике које
треба да испуни добро предметне јавне набавке:

р.бр. Тип акумулатора_
Оквирна'количина

(ком)
1. Акумулатор 12 V 44 Ah (175х175х190) (без

одржавања) 24

2. Акумулатор 12 V 54-56 Ah (без одржавања) 255
3. Акумулатор 12 V 66-68 Ah (без одржавања) 67
4. Акумулатор 12 V 92-95 Ah (без одржавања) 2
5. Акумулатор 12 V 97-100 Ah (без одржавања) 4

6. Акумулатор раван (за Ивеко)12 V 110 Ah (без
одржавања) 1

Питање 1.1.: Молимо наручиоца да појасни шта подразумева под термином „без
одржавања" за наведене типове акумулатора?
Питање 1.2.: да ли „без одржавања" значи затворену кутију без моryЕгности доливањаелектролита или шта друго?
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Одговор 1.1. и 1.2.: У питањУ сУ акумулатори којима је додавање различитих врста
елемената У олово (антимон, калцијум, сребро, итд) и испаравање електролита сведено
на прихватљиви минимум, те се за те акумулаторе У жаргонУ каже да сУ "без
одржавања". У такве акумулаторе спадајУ они који сУ заливени (немајУ чепове за
контролУ и доливање електролита са горње стране ћелија).
Напомена: Сви акумулатори сУ лево(+).

Питање 1.3.: Молимо наручиоца да пропише димензије за акумулатор под редним
бројем 3, Акумулатор 12 V 66-68 Ah (без одржавања), с обзиром да постоје различите
димензије захтеваног типа акумулатора зависно од марке аутомобила на који се
YrpaђY1Y?
Различите димензије акумулатора имајУ различите цене, осим цена важно је прописати
димензије наведеног типа акумулатора како би понУТјачи могли да понуде одговарајУЕге
добро, a самим тим и прихватљивУ понудУ.
Чланом 3. ставом 1 тачком 32) ЗЈН прописано је да је одговарајуflа понуда, понуда која
је благовремена и за којУ је УтврЕјено да испуњава све техничке спецификације.
Одговор 1.3.: Акумулатор под редним бројем 3, Акумулатор 12 V 66-68 Ah (без
одржавања) намењен је за УградњУ У возила Лада Нива 1.7i - приближне димензије
акумулатора - ВхДхШ 190х270х175 mm. Лево(+).

2. Наручилац је на страни 16 од 55 конкурсне документације прописао следеflе:
„Средство финансијског обезбеТјења за откпањање недостатака У гарантном рокУ гласи
на JП „Електропривреда Србије" Београд, Царице Милице 2, Београд и доставља се
лично приликом испоруке на основУ прве издате нарУџбенице или поштом на адресУ
корисника оквирног споразума: JП„Електропривреда Србије" Београд, Технички центар
Краryјевац, Слободе бр.7, 34000 Краљево, са назнаком: Средство финансијског
обезбеђења за JH бр. ЈН/8100/0057/2017"
Питање 2.1.: Молимо наручиоца да појасни да ли је адреса корисника оквирног
споразума Слободе бр. 7, 34000 Краryјевац или је Слободе бр. 7, 36000 Краљево?
Молимо наручиоца да изврши исправкУ адресе корисника оквирног споразума и Усклади
поштански број са местом.
Одговор 2.1.: Адреса корисника оквирног споразума је JП„Електропривреда Србије"
Београд, Технички центар Краryјевац, Слободе бр.7, 34000 Краryјевац, са назнаком:
Средство финансијског обезбеђења за JH бр. ЈН/8500/072/2017.

Питање 2.2.: Нејасна је назнака: ,,Средство финансијског обезбеЕlења за JH бр. 
ЈН/8100/0057/2017".
Како је број предметне јавне набавке JH 8500/0072/2017, молимо наручиоца да исправи
број јавне набавке наведен У назнаци средства финансијског обезбеfјења.
Одговор 2.2.: У питањУ је грешка У бројУ предметне јавне набавке, na наведено треба
да гласи: Средство финансијског обезбеђења за JH бр. ЈН/8500/0072/2017.

3. Наручилац је на страни 4 од 55 конкурсне документације дефинисао следеflе:
„Рок испоруке no свакој појединачној нарУџбеници је максимално 3 (три) радна дана од
дана пријема НарУџбенице
Радни дaни и радно време Наручиоца сУ понедељак — петак од 7 до 15 часова."
Питање 3.1.: Како је наручилац дефинисао максималан рок испоруке 3 радна дана и
навео да радни дани обухватајУ дане од понедељка — петка, молимо наручиоца да
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појасни да ли су радним данима обухваЕгени и државни празници или државне празнике
треба посматрати као нерадне дане који не улазе у P0k испоруке?
Одговор 3.1.: Наручилац Tie изменити P0K испоруке тако што Tie дефинисати као
максималан P0K испоруке 5 дана од дана пријема наруџбенице. Наведене измене биТге
унете у Измењену конкурсну документацију, кoja he бити објављена на Порталу Управе
за јавне набавке и интернет страни Наручиоца.

Питање 3.2.: Y Обрасцу понуде на страни 29 од 55 у Табели 3— KOMEPЦИJAЛHИ
УСЛОВИ, у оквиру тачке 3. дефинисан је „Рок испоруке дана (Max. 3) од дана
пријема Наруџбенице" наведени P0K испоруке није јасно дефинисао 0 којим данима је
реч, да ли 0 радним или календарским данима.
Стога, молимо наручиоца да P0K испоруке наведен на страни 29 од 55, у Табели 3—
KOMEPЦИJAЛHИ УСЛОВИ, у оквиру тачке 3. усклади са роком испоруке наведеном на
страни 4 од 55 и роком испоруке наведеном у Моделу уговора у оквиру Члана 5. Став 2
на страни 35 од 55.
У вези са напред наведеним, молимо наручиоца да такође изврши усклаТјивање рока
испоруке који је наведен на страни 55 од 55 у оквиру ПРИЛОГА бр. 5 конкурсне
документације ca наведеним роком испоруке у Моделу уговора.
Одговор 3.2.:
Наручилац наглашава да је у питању Модел оквирног споразума, a не Модел уговора,
јер се јавна набавка спроводи ради закључења оквирног споразума са једним понуТјачем
на период од две године. Наручилац he y Обрасцу понуде у Табели 3— KOMEPЦИJAЛHИ
УСЛОВИ, у оквиру тачке 3. дефинисати P0K испоруке од максимално 5 дана од дана
пријема наруџбенице. Исто Tie се ускладити и у Прилогу број 5 Конкурсне документације.
Наведене измене биТге унете у Измењену конкурсну документацију, која Tie бити
објављена на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страни Наручиоца.

4. Наручилац је на страни 4 од 55 и нa страни 35 од 55 конкурсне документације
прописао Место испоруке добара и тo:
„Место испоруке добара:
Место испоруке зa Огранак Крагујевац je FCO магацин Наручиоца на адреси:
Одсек за техничке услуге Крагујевац, Београдска 66, 34000 Крагујевац
Место испоруке за Огранак Пожаревац je FCO магацин Наручиоца на адреси:
Одсек за техничке услуге Пожаревац, Јована ШербановиТга 17, 12000 Пожаревац
Место испоруке за Огранак Смедерево je FCO магацин Наручиоца на адреси:
Одсек за техничке услуге Смедерево, Шалиначка 60, 11300 Смедерево."
Ha страни 34 од 55 конкурсне документације у оквиру члана 2. Модела уговора
наручилацје прописао:
„Јединичне цене из обрасца структире цене укључују све трошкове реализације
предмета оквирног споразума из члана 1. до места испоруке као штo су трошкови 
транспорта, трошкови прибављања средстава финансијског обезбеТјења, као и све
остале зависне трошкове."
Питање 4.1.: Како се испорука добара вpши у 3 различита места и тo y Краryјевцу,
Пожаревцу и Смедереву, молимо наручиоца да дефинише оквирне количине добара
према месту испоруке како би понуТјачи мoгли да утврде оквирне трошкове транспорта
који улазе у понуТјену цену која уједно представља и елемент критеријума за доделу
уговора.
У вези напред наведеног мoлимo наручиоца да допуни конкурсну документацију и исто
пропише у Моделу уговора као и у Обрасцу структуре цена — у оквиру табеле 2.
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Одговор 4.1.: Предметна јавна набавка спроводи се ради закључења оквирног
споразума, као најадекватнијег начина када наручилац има потребу за учесталим
набавкама добара, чија је тачна количина која се набавља непозната. Обзиром на
наведено, као и на чињеницу да се оквирни споразум закључује на период од две године,
Наручилац није у моryнности да предвиди оквирне количине према местима испоруке,
јер би тиме потенцијалне понуђаче могао да доведе у заблуду у односу на стварне
количине које he се наручивати у току реализације оквирног споразума у периоду од
наредне две године.
Такође напомињемо да је Наручилац ове јавне набавке JП „ Електропривреда Србије"
београд која обухвата територију целе земље, a да се ова набавка односи на једно уже
територијално подручје -Технички центар Краryјевац, који обухвата места Краryјевац,
Пожаревац и Смедерево.

5. Ha страни 13 од 55 конкурсне документације наручилац је прописао следене:
„Цене свих добара исказане су у Обрасцу структуре цене (Образац 2) a њихов збир
(укупна цена) he служити за упореТјивање понуда приликом стручне оцене понуда."
Питање 5.1.: Молимо наручиоца да појасни и у конкурсној документацији јасно
дефинише који збир цена добара (укупна цена) he служити за упоређивање понуда
приликом стручне оцене понуда, да ли се укупна цена односи на збир укупно понуђених
цена без ПДB-а из колоне 8 (Обрaзац структуре цена — Образац 2), односно на укупно
понуђену цену без ПДB-a наведену у реду I y Обрасцу структуре цена.
Одговор 5.2.: Наручилац је на наведеној страни у тачки „5.8.1. Понуђена цена", у другом
пасусу навео: „Цене у понуди се исказују без ПДB-а и са ПДB-ом, C тим дa се приликом
оцењивања понуде узима у обзир цена без ПДB-а.", што знaчи да се под укупном ценом
кoja he служити за упореЕјивање понуда подразумева укупна понуђена цена без ПДB-а.
У складу са навденим Наручилац he ускладити Упутство зa попуњавање Обрасца
структуре цене са Обрасцем структуре цене и то унети у Измењену конкурсну
документацију, кoja he бити објављена на Порталу Управе за јавне набавке и интернет
страни Наручиоца.

6. Ha страни 31 од 55 наручилацје iiponucao Упутство зa попуњавање Обрасца структуре
цене — Образац 2.
Питање 6.1.: Како је обавеза понуђача дa попуни Образац структуре цена сходно датом
упутству наручиоца, молимо наручиоца дa Упутство зa попуњавање Обрасца структуре
цена усклади са Обрасцем структуре цена тако дa понуђачи моry исправно попунити
наведени образац.
Одговор 6.1.: Наручилац he ускладити Упутство зa попуњавање Обрасца структуре цене
са Обрасцем структуре цене конкурсне документације. Наведене измене бине унете у
Измењену конкурсну документацију, која he бити објављена нa Порталу Управе за jaBHe
набавке и интернет страни Наручиоца.

7. Ha страни 15 од 55 конкурсне документације наручилац је у оквиру тачке 5.9.1.1
Меница зa озбиљност понуде прописао следене:
„Меница he бити вранена понуТјачу ca којим није закључен оквирни споразум одмах no
закључењу Оквирног споразума са понуђачем чија понуда буде изабрана као
најповољнија"
Питање 7.1.: Који су услови за вранање менице понуЕјачу са којим није закључен оквирни
споразум?
Питање 7.2.: да ли he менице бити вранене noнyђaчy са којим није закључен оквирни
споразум, на писани захтев понуТјача или на неки други начин и у кoм року?
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Одговор 7.1. и 7.2.:Услов за вранање менице понуТјачу са којим није закључен оквирни
споразум је закључење оквирног споразума са понуТјачем чија је понуда изабрана као
најповољнија, што he бити потврТјено објављивањем Обавештења о закљученом
оквирном споразуму на порталу Управе за јавне набавке. Меница he бити вранена
понуТјачу са којим није закључен оквирни споразум, на писани захтев понуТјача, у року
од 7 дана од дана пријема захтева.

8. Ha страни 37 од 55 конкурсне документације у оквиру члана 7. Модела уговора —
Меница као гаранција за добро извршење посла која се односи на оквирни споразум,
наручилац је прописао:
„По истеку важности оквирног споразума, уколико је Продавац испунио све обавезе из
оквирног споразума, Купац је у обавези да врати достављену бланко сопствену меницу."
Питање 8.1.: Који су услови за вранање средства финансијског обезбеТјења Продавцу
који је испунио све обавезе из оквирног споразума?
Питање 8.2.: да ли he средство обезбеТјења бити вранено на писани захтев Продавца
или на неки други начин и у ком року?
Молимо наручиоца да изврши измену конкурсне документације тако дa одговоре на ова
питања уврсти у Модел уговора.
Одговор 8.1. и 8.2.: Наручилац наглашава дa је у питању члан 7. Модела оквирног
споразума, a не Модела уговора, јер се јавна нaбaвкa спроводи ради закључења
оквирног споразума ca једним понуТјачем нa период од две године. Услови за вранање
средства финансијског обезбеђења Продавцу који је испунио све обавезе из оквирног
споразума су да је истекла важност оквирног споразума и да је понуТјач испунио све
обавезе дефинисане оквирним споразумом.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење nocna he бити вранено
понуТјачу, на основу писаног захтева понуТјача, у року од 7 дана од дана npujeMa захтева.

9. Наручилац је на страни 37 од 55 у оквиру члaнa 8. Модела уговора — Меница као
гаранција зa отклањање недостатака у гарантном року, nponucao следене:
„Бланко сопствена меница за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се у
тренутку примопредаје предмета набавке no првој издатој наруџбеници.
У складу са динамиком извршења испоруке, Продавац има обавезу да продужава P0k
важења средства финансијског обезбеТјења зa отклањање недостатака у гарантном року
и тo најкасније 10 дана npe истека претходно достављеног, тако да гарантни P0k за сва
испоручена добра која су предмет оквирног споразума буде обухванен средством
финансијског обезбеТјења.
Због сукцесивне испоруке no више наруџбеница, немогуне је задовољити дефинисан
услов у року који је 30 дана дужи oд гарантног рока из Оквирног споразума из разлога
што свака испорука имa свој гарантни p0k.
Питање 9.1.: Зашто средство обезбеђења не вaжи кoликo и гарантни P0K + 30 дана за
конкретну испоруку npu чему би меница као гаранција зa отклањање недостатака у
гарантном року могла бити наплатива у вредности конкретне испоруке?
Одговор 9.1.:
Захтевање средства финансијског обезбеТјења зa сваку конкретну испоруку би због
потенцијално великог броја наруџбеница мoглo довести дo достављања великог броја
средстава финансијског обезбеТјења, па се наручилац определио да изврши измену
члана 8. Модела оквирног споразума, кoja he бити унета у Измењену конкурсну
документацију која he се објавити на Порталу ynpaBe зa jaBHe набавке и интернет страни
Наручиоца.
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10. Ha страни 46 од 55 конкурсне документације наручилац је у ПРИЛОги бр. 1 -
МЕНИЧНО ПИCMO — ОВЛАШЋЕн6Е ЗA KOPИCHИKA БЛAHKO COПCTBEHE МЕНИЦЕ
прописао следене:
„Овлашнујемо Повериоца, да предату меницу број  
(уписати серијски број менице) може попунити у износи 10% од вредности Оквирног
споразума (без ПДB-а).."
A y следенем пасусу наручилац је прописао:
„Истовремено Овлашнујемо Повериоца дa попуни меницу за наплату на износ од 5% 
од вредности Оквирног споразума (без ПДB-а)..."
Питање 10.1.: Нејасно је зашто се Поверилац овлашнује да може да попуни меницу у
износу од 10% од вредности Оквирног споразума и истовремено овлашнује да попуни
меницу за наплату на износ од 5% вредности Оквирног споразума. Молимо наручиоца
да изврши измене и усклади ПPИЛOГ бр. 1 ca условима из конкурсне документације.
Одговор 10.1.: Наручилац he извршити измену Прилога број 1. Конкурсне
документације, тако што he избрисати навод који се односи на наплату износа од 5% од
вредности оквирног споразума (без ПДB-а). Наведена измена бине унета у Измењену
конкурсну документацију, кoja he бити објављена на Порталу Управе за јавне набавке и
интернет страни Наручиоца.

11. Ha страни 50 од 55 конкурсне документације наручилац је у ПРИЛОГУ бр. 3-
MEHИЧHO ПИCMO — ОВЛАШЋЕн6Е ЗA KOPИCHИKA БЛAHKO СОПСТВЕНЕ MEHИЦE
прописао следене:
,,.. .овлашhујемо Јавно предузене „Електропривреда Србије" Београд, Царице Милице
број 2, београд, као Повериоца, дa предату меницу може попунити до максималног
износа од   динара, (и словима  динара), no
oквиpнoм споразуму 0 пружању услуга Одржавање, замена и поправка опреме за
потребе резервног напајања уреТјаја у оквиру TK система трафо станица (исправљачи,
акумулатори итд) бр.  oд  (заведен код Корисника -
Повериоца) и бр.  од  (заведен код дужника) као
средство финансијског обезбеТјења зa отклањање недостатака у гарантном року..."

Питање 11.1.: Како се спроводи отворени поступак за јавну набавку добара -
Акумулатори зa путничка возила за потребе TЦ Краryјевац ради закључења оквирног
споразума, нејасно је наведено дато овлашнење no Оквирном споразуму „о пружању
ycnyra Одржавање, замена и поправка опреме за потребе резервног напајања уреТјаја у
оквиру TK система трафо станица (исправљачи, акумулатори итд)".
Молимо наручиоца да наведени ПPИЛOГ бр. 3 усклади са предметном jaBHoM набавком.

Одговор11.1.: Наручилац he извршити измену Прилога број 3. Конкурсне документације
на начин да се наведени npunor усклади ca предметом и називом набавке. Наведене
измене бине унете у Измењену конкурсну документацију, кoja he бити објављена на
Порталу Управе зa јавне набавке и интернет страни Наручиоца.

Питање 11.2.: У ПРИЛОГУ бр. 3 на страни 51 од 55 конкурсне документације наручилац
је навео следене:
„Меница као средство финансијског обезбеТјења за отклањање недостатака у гарантном
року доставља се приликом реализације услуге која је предмет оквирног споразума no
првој Наруџбеници у складу са садржином овог flpunora."
Молимо наручиоца да и у овом делу ПPИЛOГA бр. 3 изврши измене с обзиром да је
предмет Оквирног споразума набавка добара a не реализација ycnyra.
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Одговор 11.2.: Наручилац Tie извршити измену Прилога број 3. Конкурсне документације
тако да се наведени прилог усклади са предметом набавке. Наведене измене биflе унете
у Измењену конкурсну документацију, која fle бити објављена на Порталу Управе за јавне
набавке и интернет страни Наручиоца.

Сва додатна појашњења биТге унета у Измењену комнкурсну документацију која Tie бити
објављена на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страни Наручиоца. Објавом
Измењене конкурсне документације, понуТјачи имају обавезу да сачине понуде према
Измењеној конкурсној документацији.

Комисија
ана Решењем бр.

453959/3-17

Доставити:
- Објављено на Порталу
- Комисији (Ј.С.)
~ Писарници
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