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Назив наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад 

Адреса: Нови Сад, Сутјеска 2 

 

Деловодни број:  014.2- 5466/2-1 

Датум: 16.07.2018. године 

 

 
На основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, и 

68/2015), и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавне набавке број 014.2- 5466/1, 

Комисија за јавну набавку је припремила: 

 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 

ЈНОП 21/2018 – АКУМУЛАТОРИ 

 
Дана 13.07.2018. године примљен је допис путем електронске поште којим заинтересовано лице 

тражи додатну иформацију или појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – 

Акумулатори у отвореном поступку јавне набавке број 21/2018. 

 

Питање 1: 

У предметној конкурсној документацији у одељку II- техничке карактеристике акумулатора, за ставку 

под редним бројем 1. Акумулатор 12V 28Ah, захтевате да се понуди Varta, са максималним димензијама 

186х130х170 мм. 

У производном програму Vartе постоји само један акумулатор који одговара вашем захтеву а то је модел 

530 030 030, 12V 30Ah, са димензијама 186х130х171 мм  које су незнатно веће од захтеваног максимума. 

Потребно је да Наручилац измени конкурсну документацију у погледу димензија акумулатора како би 

могла да се припреми одговарајућа понуда. 

 

Одговор 1: 

Наручилац је у делу 2.1) Конкурсне документације број 014.2- 5466/2 одредио следећу техничку 

спецификацију акумулатора под редним бројем 1. Акумулатор 12V 28Ah:   

Капацитет: 28- 30Ah  

Поларитет:  нема посебних захтева 

Максималне димензије: 185х126х170 мм 

Марка,тип: „Varta“ или одговарајући 

Намена: за вожене косачице марке: „ETESIA“ 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, и 

68/2015) Наручилац ће извршити измену предметне Конкурсне документације, а у складу са захтевом 

потенцијалног понуђача. 

 

 

Питање 2: 

У предметној конкурсној документацији у одељку II- техничке карактеристике акумулатора, за ставку 

под редним бројем 10. Акумулатор 12V 92Ah, захтевате да се понуди Topla, са максималним 

димензијама 355х175х175 мм. 

У производном програму Johnson Control не постоји ниједан акумулатор који одговара вашем захтеву, 

једино што можемо да понудимо је акумулатор Varta модел 595 402 080, 12V 95Ah 800А, са димензијама 

353х175х190 мм  које су незнатно веће од захтеваног максимума, а који се може монтирати у кућиште 

возила, јер су кућишта на возилима увек већа у односу на димензије акумулатора. 

Потребно је да Наручилац измени конкурсну документацију у погледу димензија акумулатора како би 

могла да се припреми одговарајућа понуда. 
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Одговор 2: 

Наручилац је у делу 2.1) Конкурсне документације број 014.2- 5466/2 одредио следећу техничку 

спецификацију акумулатора под редним бројем 10. Акумулатор 12V 92Ah:   

Капацитет: 90-99 Ah  

Поларитет: нема посебних захтева 

Стартна снага:  820-850  А (EN) 

Максималне димензије: 355х175х175 мм  

Марка,тип: „Тopla energy“ или одговарајући 

Намена: за теретна возила  

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, и 

68/2015) Наручилац ће извршити измену предметне Конкурсне документације, а у складу са захтевом 

потенцијалног понуђача. 

  
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, и 

68/2015) Наручилац одговор објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца 

www.zelenilo.com 

 

 

                                                                                       Комисија за јавну набавку 

        

                                                                                                   


