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Предмет: Одговор на питање-појашњење потенцијалног понуђача упућен  путем 

електронске поште (maila)  дана 13.03.2015. за јавну набавку мале вредности услуга –Услуге 

мерења вибрација,број 02/15. 

 

 Дана 13.03.2015. у 10,11 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске 

поште питање-појашњење везано за јавну набавку мале вредности услуга – Услуге мерења 

вибрација број 02/15. Наручилац је дана 13.03.2015. године у 10,25 часова електронским 

путем потврдио пријем питања-појашњења. 

 

Појашњење-питање гласи: 

 

,, 

У вези Јавне набавке мале вредности бр. 02/15 на страни 15 у тексту испуњавања 

додатних услова за учешће у предметном поступку јавне набавке-Услуге мерења 

вибрација,тражите да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом-да 

међу запосленима има минимум два доктора техничких наука машинске струке. 

Постављамо питање да ли је примерено јавној набавци - Услуге мерења вибрација да 

понуђач има запослене докторе техничких наука који би могли да обављају ову јавну 

набавку.Мишљења смо да овај посао уз одговарајућу опрему могу да обављају 

дипломирани инжењери машинске струке.Напомињемо да је овај Институт 

акредитован за обављање послова мерења вибрација и поред тога што нема 

запослене докторе техничких наука машинске струке. ,, 

 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012), Наручилац даје у законском року одговоре на постављено питање-пoјашњење: 

 

 

Наручилац прихвата приговор потенцијалног понуђача и у складу са истим, измениће 

конкурсну документацију на страни 15/34 у делу "2.- да располажу довољним кадровским 

капацитетом" на следећи начин: 

 

Уместо  захтева "Да међу запосленима има минимум два доктора техничких наука 

машинске струке" нови додатни услов за кадровски капацитет гласи: "Да међу 

запосленима има бар два дипломирана машинска инжењера“ 

 

У складу са извшеним изменама Наручилац ће продужити рок за достављање понуда. 

Измењена конкурсна документације биће доступна сваком заинтересованом лицу на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 
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