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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Београд, Здравка Челара 14а 

Фаx: +381 11 3290740 

Телефон: +381 11 3292082 

Е-маил: набавка@србраил.рс 

Број:  33/2015 - 3291 

Датум: 02.06.2015. године 

 

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације број 5 за сачињавање понуда за јавну набавку 

батерија за ЕТП, јавна набавка у отвореном поступку број 10/2015 

 

Питања: 

 

  

1. У тексту маил-а испод достављам Вам текст маил-а који смо послали у понедељак 

25.05.2015. на е-маил nabavke@srbrail.rs  који је наведен у конкурној документаcији као е-маил на 

ком се могу тражити додатна појашњења, па нисмо сигурни да ли Вам је стигао е-маил. Како смо 

видели да сте дали објаšњења на друга питања, поново Вам шаљемо захтев за додатна појашњења. 

Молим Вас за појаšњење конкурсне документаcије за сачињавање понуда за набавку батерија за 

ЕТП (број Јанвне набавке 10/2015). 

У конкусној документаcији, у тачкама 5.1 и 5.2 описане су карактеристике како VRLA GEL тако и 

VRLA GEL  батерија, док се у таčки 5.3 наводи само VRLA GEL као захтевани тип батерија, што 

нас доводи у дилему шта понудити у овом случају. 

Наиме, VRLA GEL батерије у потпуности задовољавају све захтеване карактеристике наведене у 

конкурсној документаcији у таčки 5.3 (на страниcама 50. и 51. конкурсне документаcије), а при томе 

су значајно јефтиније (као распрострањенија технологија) од VRLA GEL  батерија и произвођачи их 

могу испоручити много брже. У прилог нашем питању, достављамо изводе из каталога једног од 

водећих произвођача који производи оба типа VRLA батерија, где се може видети да и AGM  

батерије захтевају све карактеристике које су захтеване на страниcама 50 и 51 конкурсне 

документаcије. 

Сматрамо да је у интересу Наручиоца да омогући šто већем броју понуђача да понуди више 

производа који задовољавају тражене карактеристике, док инсистирање на VRLA GEL  технологији 

може довести у повлаšћени положај одређене добављаче, šто је у супоротности са Законом о јавним 

набавкама. 

Из свега наведеног, молимо наручиоца да разјасни да ли је прихватљиво понудити VRLA GEL  

AGM батерије у овом случају. 

 

2. Молимо Вас за појашњење конкурсне документаcије за набавку батерија за ЕТП ЈН. бр. 

10/15, према следећем:  

- У додатним условима за учешће у поступку Јавне набавке батерија за ЕТП бр. 10/15, у тачки 10., 

наведена је обавеза да произвођач батерија поседује важећи сертификат ISO-9001 и ISO-14001. 

Обзиром да произвођач батерија поседује сертификат ISO-9001 и да је у процедури издавања 

сертификата ISO-14001, да ли је прихватљиво да се достави Потврда од овлашћене куће за 

сертификацију да је поступак издавања наведеног сертификата у проcедури. 
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Одговор: 

1. Технички услови су комплет за VRLA батерије. У спецификацији је наведено да се траже 

VRLA GEL батерије, а то и тражимо да се испоручи. Додатна појашњења могу се добити на е-маил 

nabavkа@srbrail.rs.  

 

2. Конкурсном документацијом тачка 10  је захтевано: 

 Важећи сертификат произвођача ISO 9001 и ISO 14001 (за све позиције). 

 

 

 

 

 

Председник комисије 

Александар Јовановић, дипл.маш.инж. ср. 
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