
 

 

Датум: 03.08.2020.године  

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са    

припремањем понуде 

              По захтеву заинтересованог лица за додатним   информацијама или   појашњењима   у вези 

са припремањем  понуде у поступку јавне набавке „Стационарне акумулаторске 

батерије“ број 1.1.69/2020,  наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, 

објављује одговор: 
 

 

Питање: 

 
1. Na strani 4/37 navedene su tehničke karakteristike ispravljača 110VDC,250VA koje po 

nama nisu dovoljne za punjenje baterije 150 Ah ,110VDC .  
Molim Vas da  proverite navedene tehničke karakteristike ispravljača na strani 4/37  i da nas 
obavestite o eventualnim izmenama. 
      2.   Da li ispravljač pod rednim brojem 1 na strani 4/37  treba da napaja obe baterije 
specificirane pod rednim brojem  2  na strani 5/37? 
       3.    Da li ispravljač ,pod rednim brojem 1 na strani 4/37 ,ukoliko je modularni, treba da 
poseduje redundansu na nivou ispravljačkih modula ,odnosno da radi u režimu N+1 ? 
 

 

Одговор:  

 

Pitanje br.1 – umesto 250VA treba da stoji vrednost koja zadovoljava snagu brzog 

punjenja akumulatora 110V, 150Ah 

Treba ponuditi ispravljač koji je odgovarjućih karakteristika da može kvalitetno da 

održava, puni i brzo puni navedeni tip baterije (110V, 150Ah) 

Pitanje br.2 – Naručene su dve stacionarne baterije koje će biti na dve lokacija a ispravljač  
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je predviđen samo za jednu lokaciju i jednu bateriju, za drugu bateriju već posedujemo 

ispravljač 

Pitanje br.3 - U tehničkim karakteristikama nije naveden  uslov modularnosti i 

redundantnosti 

Ponuditi  ispravljač koji će biti najkonkurentniji za datu bateriju a zadovoljava ono što 

smo tražili u tehničkim uslovima 

 

Овај документ је саставни део конкурсне документације. 

Врши се измена конкурсне документације у Обрасцу 1 и Обрасцу 5 а не 

врши  продужење рока за подношење понуда. 

 

Комисија за јавну набавку број  1.1.69/2020 

 


