
Питанје: 

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара -  

Оловни акумулатори – ОРН: 3143100 – оловни акумулатори, Број: 02-37/37-2018-ЈП21 

 

Сагласно члану 63. став 2 Закона о јавним набавкама, као заинтересовано лице у  

предметном поступку јавне набавке, указујемо Наручиоцу на уочене недостатке и 

неправилности  у конкурсној документацији: 

 

1. Наручилац у предметној конкурсној документацији захтева гарантни рок од 36 месеци за све 

акумулаторе. 

Гарантни рок који могу понудити произвођачи и увозници, за акумулаторе намењене за 

теретна возила (12V 143Ah, 12V 110Ah и 12V  95-75 Аh старт-стоп) износи максимално 25 

месеци. 

Наведена гаранција до максимално 25 месеци за теретни програм, 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. 

Молимо Наручиоца да нам у свом одговору наведе бар два произвођача или увоника  

акумулатора који одобравају гаранцију од 36 месеци, за акумулаторе намењене за теретни 

програм, обзиром да је Наручилац у складу са чланом 64. став 3, Законом о јавним набавкама 

дужан да процењену вредност јавне набавке одреди на начин да она мора бити заснована на 

спроведеном испитивању, истраживању тржишта предмета јавне набавке, које укључује 

проверу цене, квалитета, периода гаранције, одржавања и сл. 

Предлажемо Наручиоцу да у наведеном делу конкурсну документацију измени захтев који се 

тиче гарантног рока тј. да за ставке под редним бројем 9,10 и 11 гарантни рок буде 25 месеци, 

док за остале може ељ остане рок од 36 месеци. 

 

2. Наручила предметном конкурсном документацијом захтева да се достави копија сертификата 

ISO 9001 и ISO 14001.  

Да ли захтевани сертификати треба да гласе на име понуђача? или  сертификати треба да гласе  

на произвођаче понуђених акумулатора? 

 

Напомињемо да је на основу члана 61. став 1. Закона о јавним набавкама Наручилац дужан да 

припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме 

прихватљиву понуду.  

 

Одговор: 

 

Поводом Вашег првог питања које се односи на гарантни рок за акумулаторе, сагласни смо да 

предвиђени гарантни рок са 36 месеци спустимо на 24 месеца, и измену конкурсне 

документације ће мо извршити у најкраћем могућем року.    

       Одговор на друго питање које се односи на стандарде тј. сертификате, је да се они односе 

на произвођача понуђених акумулатора а не на понуђача.  

 

Заменик председника комисије 

Слободан Безбрадица 


