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Ha основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник PC", 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 ИHФOPMAЦИJE ИЛИ ПОЈАШI-bEFbA 2
Y BEЗИ CA ПРИПРЕМАЕbЕМ ПОНУДЕ
JABHA HAБABKA ЈН/8500/0072/2017

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног зa 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 објављуге на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације,
односно појашњења:

Сходно члану 63. став 2. Закона 0 jaBHuM набавкама и упутству наручиоца које је дато
на страни 17 of 55 Конкурсне документације под тачком 5.13. додатне информације и
појашњења, у име и за рачун заинтересованог лица привредно друштво „TENDERI DOO
KRAGUJEVAC", тражи додатне информације и појашњења и указује наручиоцу на уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, у отвореном поступку јавне
набавке добара бр. 8500/0072/2017 - Акумулатори за путничка возила за потребе ТЦ
Краryјевац, према следенем:

1. Дана 04.12.2017. наручилац је објавио ДOДATHE ИHФOPMAЦИJE ИЛИ ПOJAWE6EFbA
1 У BEЗИ CA ПРИПРЕМАI-bЕМ ПОНУДЕ JABHE HAБABKE ЈН/8500/0072/2017 у којима је
нa страни 2 oд 7 у одговору 1.1. и 1.2. у оквиру напомене прописао:

„Напомена: Сви акумулатори су лево (+)."

Конкурсном документацијом наручилац је, у оквиру тачке 3. ТЕХНИЧКА
СПЕЦИФИКАЦИЈА на страни 4 од 55 nponucao захтеване техничке карактеристике које
треба да испуни дoбpo предметне јавне набавке:
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1.

Тип акумулатора

Акумулатор 12 V 44 Ah (175х175х190) (без
одржавања)

2. Акумулатор 12 V 54-56 Ah (без одржавања)

Оквирна
количина (ком)

24

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

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

1

Питање 1: Молимо наручиоца да пропише за све батерије димензије и распоред стубиfiа
када су стубићи окренути ка нама како би понуЕјачи могли тачно да знају шта се тачно
набавља. Тип акумулатора наведен под редним бројем 1. Акумулатор 12 V 44 Ah
(175х175х190) (без одржавања) не може бити лево (+) из разлога што се такав тип
акумулатора не производи, не постоји. Наведени тип акумулатора се производи
искључиво као десно (+). Акумулатор под редним бројем 3. Акумулатор 12 V 66-68 Ah
(без одржавања), постоји лево (+) али захтеван капацитет od 66-68 Ah ниje мoryfie
понудити из разлога што се углавном производи у 60Ah или евентуално 62 Ah. У
захтеваним капацитетима лево (+) Акумулатори 12 V 66-68 Ah (без одржавања) се не
производе. Како би се испунио захтевани капацитет, Акумулатор 12 V 66-68 Ah (без
одржавања) мора бити десно (+).

Чланом З. ставом 1 тачком 32) ЗJH прописано је да је одговарајуfiа понуда, понуда која
је благовремена и за коју је утврђено да испуњава све техничке спецификације.

Одговор 1: Наручилац ћe извршити исправку Техничке пецификације према приложеној
табели:

ред
бр. Тип акумулатора Оквирна количина

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

одржавања) десно(+) 24

2. Акумулатор 12 V 54-56 Ah (без одржавања) лево(+) 255

3. Акумулатор 12 V 60-62 Ah (без одржавања) лево(+) 67

4. Акумулатор 12 V 92-95 Ah (без одржавања) десно(+) 2

5. Акумулатор 12 V 97-100 Ah (без одржавања) десно(+) 4
6 Акумулатор раван (за Ивеко) 12 V 110 Ah (без

одржавања) десно(+)
1

Брише ce: „Напомена: Сви акумулатори су лево (+)`'. Наведене измене биће унете у
Измењену конкурсну документацију(у поглављу 3— Техничка спецификација и у Обрасцу
структуре понуТјене цене), која fie бити објављена на Порталу Управе за јавне набавке и
интернет страни Наручиоца.
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2. Наручилац је у Позиву за подношење понуда у оквиру Начина подношења понуде и
рок за Подношење понуде навео следећу назнаку:

HE OTBAPATИ — ПОНУДА ЗA ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА бр. ЈН/8500/0072/2017

Акумулатори за путничка возила за потребе ТЦ Крагујевац"

Питање 2.: Молимо наручиоца да исправи наведену ознаку јер је предмет јавне набавке

— набавка добара a не услуга.

Овим Захтевом за додатним информацијама или појашњењима желимо да укажемо
наручиоцу на недостатке и неправилности конкурсне документације, да би исту ускладио
са одредбама Закона о јавним набавкама, да тиме омоryни понуђачима да поднесу

прихватљиву понуду. Подсећамо наручиоца да је добра конкурсна документација

предуслов за законско спровођење поступка јавне набавке. Сходно члану 61. Закона о

јавним набавкама наручилац је дужан да припреми конкурсну документацију тако да
понуђачи на основу ње моry припремити прихватљиву понуду. Како конкурсна
документација у поступку јавне набавке Акумулатори за путничка возила за потребе ТЦ
Краryјевац ЈН/8500/0072/2017, садржи напред наведене недостатке и неправилности,
молимо наручиоца да поступи сходно члану 63. став 3. ЗJH и измени конкурсну
документацију.

Одговор 2: C обзиром да су предмет набавке добра a не услуге, понуда се подноси на
начин како је наведено у Конкурсној документацији у тачки „5.20. Подношење понуде",
где је наведено: Понуда се подноси у затвореној коверти (запакованој пошиљци) лично
у писарницу или поштом на адресу: JП „Електропривреда Србије" Београд, Одељење
за набавке Техничког центра Нови Сад, Булевар ослобођења 100, 21000 Нови Сад,
уз назнаку „НЕ OTBAPATИ — ПОНУДА ЗA ЈАВНУ НАБАВКУ ДOБAPA Акумулатори за
путничка возила за потребе ТЦ Крагујевац ЈН/8500/0072/2017.
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Доставити:
- Објављено на Порталу
- Комисији (Ј.С.)
- Писарници

Стр З од З




