АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО“
Београд, Немањина 6
____________________________________________________________________________________________

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Број: 22/2018 -2028
Датум: 02.07.2018. године

ПРЕДМЕТ: Питања и Одговори бр 1. за Конкурсну документацију:
Јавна набавке: Регенерација акумулаторских батерија, број набавке ЈНМВ/37
Један од потенцијалних понуђача поставио је питања:

Питање бр 1.
У складу са препоруком инситуције Заштитника грађана, молимо Вас да нам наведете
по ком закону и његовом члану тражите матични број овлашћеног лица понуђача који
ће учествовати на јавном отварању понуда?
Одговор бр 1.
Комисију не занима МБ било ког грађанина, лична карта је довољна за идентификацију
присутних прилоком отварања понуда. Ни у једном документу након отварања не
уноси се ЈМБ.
Питање бр 2.
Имајући у виду чињеницу да је највећи корисник Ni-Cd батерија Железница и да су у
протеклим годинама јавне набавке у Железницама Србије и Железницама у региону
имале технички услов да се регенерација изврши на нивоу од 90% минималног
капацитета, молимо Вас да нам потврдите да се ради о штампарској грешци, јер ако није
било набавки за 95%, не може да буде ни потврда на 95%.
Уколико остајете при захтеву од 95%, молимо Вас да нам наведете по којим јавним
набавкама и код ког наручиоца је извршена регенерација на тражени ниво.
Желимо да напоменемо да сте за јавну набавку мале вредности ЈНМВ/58 са истим
предметом јавне набавке , прошле године, на ово питање дали сагласност да могу да
учествују понуђачи који испуњавају критеријум од 90%, као и да од тада до дана
објављивања позива за подношење понуда није било завршених јавних набавки истог
предмета набавки.
Одговор бр 2.
У свим ЈН које смо покретали предходних година тражен је капацитет од 95%.

Питање бр 3.
На страни 5 и 6 КД наводите:"Понуђач добара мора доставити доказ да је у предходне
три године (2014,2015,2016) од дана подношења позива наручиоцу извршио услугу
регенерацију акумулаторских батерија на минимални капацитет од 95% номиналног
капацитета у укупној количини од 10 комплета примерених предмету јавне набавке."
Да ли треба доказ који обухвата период 01.01.2014 до 31.12.2016 ( што је чудно имајући
у виду да је одлука о покретању донешена 2018 -те) или треба доставити доказ у периоду
од три године од дана објављивања позива (што је уобичајена пракса)?
Одговор бр 3.
Ради се о грешци. Релевантне године су 2015,2016 и 2017
Питање бр 4.
Молимо Вас да усагласите табелу комерцијалних услова на страни 23 КД са текстом
КД.
Одговор бр 4.
Усаглашен. Погледати Портал ЈН
Питање бр 5.
Молимо Вас да усагласите члан 6 модела уговора са текстом КД.
Одговор бр 5.
У члану 6 стоји:
Технички услови
Члан 6.
Ремонтоване акумулаторске батерије из Предмета овог Уговора морају задовољити техничке
карактеристике за уградњу на локомотиве наведене у табели спецификације. Услов приликом
регенерације акумулаторских батерија за возна средства је да се постигне најмање 96%
номиналног капацитета. Регенерација мора бити успешно.............................
А треба да стоји:
Ремонтоване акумулаторске батерије из Предмета овог Уговора морају задовољити техничке
карактеристике за уградњу на локомотиве наведене у табели спецификације. Услов приликом
регенерације акумулаторских батерија за возна средства је да се постигне најмање 95%
номиналног капацитета. Регенерација мора бити успешно.............................

Питање бр 6.
На страни 3. КД наводите "Критеријум за доделу уговора је "Најнижа понуђена цена" у
укупном збиру јединичних цена".

На страни 5. КД наводите"Сабира се цена по ћелији и служи за поређење понуда".
На страни 23. КД у обрасцу понуде стоји јединична цена без ПДВ-А по ћелији и по
комлету.
Молимо Вас да потврдите да ће критеријум за доделу уговора бити најнижа цена збира
јединичних цена по ћелији (без ПДВ-а).

Одговор бр 6.
Потврђујемо
Питање бр 7.
Молимо Вас да нам потврдите да све батерије имају механички исправне и комплетне
ћелије, међућелијске везе, каблове и сандуке, те да предмет регенерације нису замена
недостајућих и неисправних резервних делова.
Уколико нисте у могућности да потврдите наведено, молимо Вас да измените образац
Структуре цене са резервним деловима које желите да се замене у случају потребе.
Опис пред питање
На страни 3. КД наводите "Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења
уговора о јавној набавци".
На страни 5 КД наводите"Наручилац ће упућивати акумулаторске батерије на
регенерацију, временски и по типу, према својим потребама и могућностима".
На страни 25 КД наводите" Наручилац наведене делове упућује на поправку према
својим потребама".
Н страни 26 КД у Моделу Уговора члан 6 наводите"Наручилац упућује акумулаторске
батерије на регенерацију, временски и по типу, према својим потребама и
могућностима".
Наводи из става 2,3,4 овог описа су у потпуној супротности са првим наводом , јер ЗЈН
поступак ЈН ради закључења уговора подразумева испоруку добара односно извршење
услуге по комплетној спецификацији или извршењу свих услуга из спецификације до
потрошње годишњих финансијских планом предвиђених средстава( што је у овом
случају) у року који је јасно прецизиран.

Одговор бр 7.
Уговор ће бити потписан на годину дана уколико Понуђач буде изабран.

Питање бр 8.
До када планирате да траје уговор о јавној набавци?
Такође ЗЈН обавезује Наручиоца да пружи све информације како би сви потенцијални
понуђачи могли јасно и недвосмислено да формирају понуду односно да буду у
једнаком положају.
Одговор бр 8.
Максимално годину дана. Јер сматрамо да ће планирана срдства до тада бити
потрошена.
Питање бр 9.
Да ли ће све батерије из спецификације бити дате на регенерацију?
Одговор бр 9.
Зависи од наших потреба.
Питање бр 10.
Да ли ће бити регенерисан по један комплет од сваке батерије?
Уколико је одговор негативан, молимо Вас да прецизирате колико којих типова батерија
че бити регенерисано.
На страни 6 КД наводите"Отпрема и допрема батерија је на терет понуђача".
Одговор бр 10.
Зависи од наших потреба. "Отпрема и допрема батерија је на терет понуђача".
Нормално.

Питање бр 11.
Које су тежине батерије из спецификације?
Одговор бр 11.
Тежине по ћелији у табели
Аку. батерије 60 КПЛ 45 за локомотиве 441

2 kg

Аку. батерије 60 КПЛ 60 за локомотиве 441

3 kg

Аку. батерије 84 КПЛ 60 за локомотиве 444

3 kg

Аку. батерије 90 КПЛ 45 за локомотиве 461

2 kg

Аку. батерије 18 КПХ 155п за локомотиве 621

9 kg

Аку. батерије 40 КПХ 155 за локомотиве 641

9 kg

Аку. батерије 40 КПХ 210 за локомотиве 641

9 kg

Аку. батерије 40 КПХ 235 за локомотиве 641

9 kg

Аку. батерије АС 10 за локомотиве 644

21 kg

Аку. батерије АС 250 за локомотиве 661
Аку. батерије 54 АС 155 за локомотиве 732 (PIB AS
30)

18 kg
9 kg

Питање бр 12.
Молимо Вас да наведете локацију на којој се налази свака батерија из спецификације?
Одговор бр 12.
Локације су Ниш Краљево Београд Нови Сад и Суботица.

Питање бр 13.
Да ли ће батерије бити дате на регенерацију у једној или више транши?
Ако ће бити више транши, молимо Вас да прецизирате тачан број транши, типове
батерија по транши и локације на којима ће се батерије налазити по траншама.
Ови подаци су од суштинског значаја за рачуњање трошкова транспорта преузимања и
враћања батерија.
Одговор бр 13.
Зависи од потреба Секције на локацијама.

Питање бр 14.
На страни 5. КД наводите "Регенерација мора бити успешно извршена за све ћелије
чији је напон минимално 0,2 V".
Нигде у КД није наведен начин како се и под којим техничким условима утврђује
номинални напон ћелије, као и шта се дешава са оним ћелијама (а самим тим и
батеријама) чији номинални напон мањи од 0,2 V.
Молимо Вас да наведете прецизно начин и техничке услове под којима се утврђује
номинални напон од 0,2 V и шта се дешава са ћелијама и батеријама које немају
задовољавајући номинални напон.
Да би се услуга, извршила квалитетно и према правилима струке, била би оправдана
следећа процедура:
 Позив Наручиоца да се преузму батерије којих ће у укупном збиру бити за 25%
више ћелија од планираног броја
 Преузимање батерија од стране Извршиоца услуге и позив Извршиоца услуге
Наручиоцу да дође на дефекташу.
 Комисијска дефектажа у присуству чланова комисије Наручиоца и сачињавање
записника о истој
 Издавање Наруџбенице у складу са комисијским записником о дефектажи
 Процес регенерације
 Након завршене регенерације, позив Наручиоца да дође на комисијски пријем
код Извршиоца услуге
 Испитивање батерија
 Испорука регенерисаних батерија и ћелија које немају номинални напон 0,2 V.
Желимо да напоменемо да сте за јавну набавку мале вредности ЈНМВ/58 са истим
предметом јавне набавке, прошле године, на ово питање дали сагласност на поступак,
односно нисте имали примедбе.
Одговор бр 14.
Сагласани см оса предложеном процедуром
Питање бр 15.
На истој страни захтевате да Извршилац мора да поседује сву потребну опрему за
испитивање.
Молимо да потврдите да је потребно доставити списак опреме којим се доказује да је
могуће извршити сва испитивања у складу са IEC EN 60623 као релевантним
стандардом.

Одговор бр 15.
Потребно је доставити списак опреме коју поседујете. Ваша оверена изјава је
довољна.Наше право је да то проверавамо или не.
Питање бр 16.
Молимо Вас да нам потврдите да смемо сами да регулишемо празан простор између
образаца како би образац стао на једну страну.
Одговор бр 16.
Наравно да смете.
КОМИСИЈА

