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              На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број 515/2016 – 
Опрема за домаћинство и угоститељство, именована Решењем директора број 
515/3-2016,  даје одговор на постављена питања потенцијалног понуђача: 

Питања: 

1. Да ли је прихватљиво да се на меморандуму понуђача овереном и 
потписаном од стране одговорног лица, испишу оне карактеристике 
понуђеног добра, које нису садржане  у каталогу/каталошком листу/проспекту 
произвођача? 

2. Да ли је прихватљиво да понуђач достави сертификат OHSAS 18001:2007 за 
следеће области: Уграднја и сервисирање комплетне угоститељске опреме. 
Сматрамо да се са овако дефинисаном области  сертификације, такође 
испуњава тражени услов, будући се тражени сертификат односи на систем 
менаџмента безбедности и здравља на раду, а за тражена добра која се 
углавном увозе, а уграђују и сервисирају код нас, сматрамо да је битно да 
систем менаџмента безбедности и здравља на раду,  буде из области 
уградње и сервисирања угоститељске опреме. 

3. Да ли треба доставити соло меницу регистровану на износ од 10% од 
вредности понуде или се 10 % назначава у меничном овлашћењу-писму, а 
прилаже се бланко сопствена меница, која је евидентирана у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије.? 

4. Да ли се поткрала грешка у куцању, с обзиром да конкурсна документација 
није дефинисана по партијама? 
 

Одговор на питања: 
 

1. Није прихватљиво на меморандуму понуђача овереном и потписаном од 
стране одговорног лица, али је прихватљиво доставити произвођачку 
спецификацију/изјаву/потврду или било који документ од стране произвођача 
који садржи све карактеристике наведене у конкурсној спецификацији у 
одељку II, ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА. 

2. Да, прихватљиво је. 
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3. 10% се назначава у меничном овлашћењу-писму, а прилаже се бланко 
сопствена меница која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије и картон депонованих потписа. 

4. Није се поткрала грешка у куцању, већ је то преписано из ЗЈН као модел 
конкурсне документације јавне набавке, без обзира да ли је конкурсна 
документација дефинисана по партијама или не. 

 
 
                                                                           Комисија за предметну јавну набавку 
 
 
 
Доставити: 

1. Објавити на Порталу јавних набавки 
2. Објавити на интернет страници установе 
3. Деловоднику 

 
 
 


