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Број: 5.2.-  8571                                                                 
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Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

(maila)  дана 25.03.2016.  u  11,41ч и 25.02.2016 у 12,35 ч за јавну набавку мале вредности– 

31/16  Набавка алата. 

Дана 25.03.2016.  u  11,41ч и 25.02.2016 у 12,35 часова потенцијални понуђач је упутио 

путем електронске поште питања - везана за јавну набавку везана за јавну набавку мале 

вредности– 31/16  Набавка алата. 

 

1. Питање гласи: 
 

1. С обзиром да у тендерској документацији у делу где се траже додатни услови за 

учешће у предметној јавној набавци које понудац мора да испуни наводите да 

наруцилац задржава право да у року од 5 радних дана рачунајући од дана отварања 

понуда затражи узорак за позиције 1 и 2 ,нисте навели у ком року треба да се доставе 

поменути узорци,од пријема захтева за доставу. У ком року треба да се доставе 

узорци од пријема захтева? 

 

 

2. С обзиром да у тендерској документацији у делу где се траже додатни услови за 

учешће у предметној јавној набавци које понуђач  мора да испуни наводите да 

понуђач мора да поседује важеце сертификате СРПС ИСО 9001:2008 И СРПС ИСО 

14001:2005 ( што према наше сазнању не постоји, већ постоји ИСО 14001:2004, да ли 

је прихватљиво да фирма поседује сертификате ИСО 9001:2008 И ЕН ИСО 

14001:2004? 

 

3. С обзиром да у делу подаци о језику у поступку јавне набавке наводите да понуда 

мора бити сачињена на српском језику као и сва пратећа докумнтација да ли је 

прихватљиво да се технички изводи за позиције које тражите доставе на енглеском 

језику?  

 

 

 

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

124/2012,14/15 и 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена питања: 

 

 

 

1. Захтевани узорци треба да се доставе у року од 3 дана од пријема захтева за доставу 

истих . 

2. Наручилац ће извршити изм,ену конкурсне документације , обзиром да се ради о 

техничкој грешци. Понуђачи су у обавези да доставе копије сертификата ИСО 

9001:2008 И ЕН ИСО 14001:2004 .  
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3. Наручилац ће прихватити да да се технички изводи из каталога за позиције које 

тражимо  доставе на енглеском језику.  

 С поштовањем 
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