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Назив наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад 

Адреса: Нови Сад, Сутјеска 2 

 

Деловодни број:  014.2- 5466/2-3 

Датум: 20.07.2018. 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 18.07.2018. 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: 

1.У предметној конкурсној документацији у одељку II – техничке карактеристике 

акумулатора, за ставку под редним бројем 2. Акумулатор капацитет: 40-45ah, стартна 

снага: 360-400А,максималне димензије: 240*130*130mm, Varta или одговарајуће. Намена 

за косачице марка MTD или CubCadeta. 

Да ли можете да проверите ваш захтев? 

У производном програму Varte постоји само један акумулатор који одговара вашем захтеву 

за наведене косачице, а то је акумулатор 12V 22Ah POWERSPORTS Gardening 522 450 034, 

чија је стартна снага 340А, са димензијама 196x131x183мм. 

Ако се ипак ради о акумулатору 12V 45Ah, можемо понудити акумулатор са стартном 

снагом од 330А и димензијама 238*129*227. 

 

Одговор 1: 

Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама. 

 

Питање 2: 

Такође предлажемо да Наручилац још једном провери захтеване стартне снаге акумулатора 

које су превелике за следеће ставке: 

5. Акумулатор 12V 54-60Ah, снага хладног старта 520-550А. 

Произвођач Johnson Control дакле робне марке Varta, Energizer, Firacel, Bosch,Tenax у 

производном програму има акумулатор од максимално 480А. 

 

6. Акумулатор 12V60-70Ah снага хладног старта 600-750А. 

Произвођач Johnson Control дакле робне марке Varta, Energizer, Firacel, Bosch,Tenax у 

производном програму има акумулатор од максимално 540А. 
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7. Акумулатор 12V64-71Ah снага хладног старта 620-680А. 

Произвођач Johnson Control дакле робне марке Varta, Energizer, Firacel, Bosch,Tenax у 

производном програму има акумулатор од максимално 610А. 

 

12. Акумулатор 12V100-110Ah снага хладног старта 720-800А. 

Произвођач Johnson Control дакле робне марке Varta, Energizer, Firacel, Bosch,Tenax у 

производном програму има акумулатор од максимално 680А. 

 

15. Акумулатор 12V180-190Ah снага хладног старта 1100-1250А. 

Произвођач Johnson Control дакле робне марке Varta, Energizer, Firacel, Bosch,Tenax у 

производном програму има акумулатор од максимално 1000А. 

 

Одговор 2: 

Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама. 

 

Питање 3: 

 

За позицију под редним бројем 14. Акумулатор 12V135-140Ah захтевана је мала снага 

хладног старта од 850-900А. 

У свом програму Varta има акумулатор 12V135Аh модел 635 052 100 са струјом хладног 

старта од 1000А. 

 

Одговор 3: 

Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама. 

 

Сви понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са тачком 2. Конкурсне 

документације. Уколико понуђач понуди добра која неиспуњавају захтеване техничке 

карактеристике понуда таквог понуђача биће одбијена као неприхватљива односно биће 

оцењена као неодговарајућа 

 

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 

        

                                                                                                   


