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Предмет: Одговор на питање потенцијалног понуђача упућен  путем електронске поште 

(maila)  дана 10.12.2014. за јавну набавку мале вредности услуга – Услуге акредитованог 

института, број 55/14. 

 

  

Дана 10.12.2014. у 11,07 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питање везанo за јавну набавку мале вредности услуга – Услуге акредитованог института, 

број 55/14. Наручилац је истог дана 10.12.2014. године у 11,36 часова електронским путем 

потврдио пријем питања-појашњења. 

 

Питање-појашњење гласи: 

 

 

Поштовани, 

 

У техничкој документацији јавне набавке број 55/14 у оквиру „Врста,техничке 

карактеристике и опис услуга које су предмет јавне набавке“, за достављање уз понуду 

нисте навели ниједан други документ осим достављања акта о акредитацији са важећим 

обимом акредитације. 

 

С обзиром да поседовање Акта о акредитацији не пружа гаранције да Извођач поседује 

адекватну еталонирану опрему,предлажемо да се уз понуду достави и списак опреме са 

којом се врше одређена испитивања уз важећа уверења о еталонирању. 

 

Сматрамо да је важно напоменути да се код испитивања високонапонске изолационе 

опреме користе и испитни напони до 100 kv , па предлажемо да Извођачи доставе доказ о 

поседовању опреме која може да задовољи и испитне напоне од 100 kv са одговарајућим-

важећим уверењем о еталонирању. 

 

С поштовањем. 

 

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: 

 

Поштовани, 

 

Комисија је става да поседовање акредитоване лабораторије о испитивању са акредитацијом 

коју је издало „Акредитационо тело Србије“ и са обимом акредитације таквим да се могу 

испунити сви захтеви специфицирани у техничкој спецификацији Наручиоца, пружа 

гаранција да Извођач поседује одговарајућу опрему и стручни кадар,потребну да се 

реализује свака позиција која је специфицирана у техничкој спецификацији Наручиоца. 
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Обавеза Комисије јесте да у свакој понуди провери доказе повезане са захтеваним обимом 

акредитације,те да све понуде које не испуњавају захтевани обим акредитације прогласи 

неприхватљивим. 

 

С поштовањем, 

Комисија за јавне набавке. 
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