
Геронтолошки центар Ниш, (у даљем тексту: Наручилац) складу са одредбама 

члана 63.ст.3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС „ број 124/12, 14/15 и 

68/15) на захтев за изменом и појашњењем документације заинтересованих лица даје 

следеће одговоре: 

 

 

ПИТАЊЕ 1: 

 

Да ли је за наручиоца прихватљиво да поред надлежне институције Републике 

Србије, Машинског факултета у Београду, прихвати сертификат ЕN 1789 за возило и 

носила издат од стране иностраних сертификационих кућа која према важећим 

законским прописима Републике Србије, нису надлежне за издавање сертификата ЕN 

1789 за територију Републике Србије? 

 

Одговор бр. 1.: 

 

Није прихватљиво. 

 

 

ПИТАЊЕ 2: 

 

Да ли ће наручилац прихватити сертификат ЕN 1789 који није у складу са 

понуђеним возилом и медицинским средствима? 

 

Одговор бр.2.: 

 

Сертификат ЕN 1789 који се доставља приликом испоруке возила мора се 

односити на предметно возило које се испоручује. 

 

 

ПИТАЊЕ 3: 

 

Да ли се одговарајући сертификат ЕN 1789 о испитивању возила који тражите, 

може доставити приликом испоруке или га је неопходно доставити раније? 

 

Одговор бр.3.: 

 

Сертификат ЕN 1789 се доставља приликом испоруке возила за предметно 

возило које се испоручује. 

 

 

 

ПИТАЊЕ 4: 

 

На основу Вашег одговора на претходна питања понуђача, да постоји више од 

једног произвођача возила са траженим карактеристикама, увидом у каталоге 

произвођача, установљено је да само један произвођач испуњава тражене карактеристике 

возила. Да ли можете да у складу са Законом о јавним набавкама наведете бар два модела 

који у свему задовољавају тражене техничке карактеристике? 

 



Одговор бр.4: 

 

На постављено питање већ смо дали одговор 25.11.2016.године. 

 

 

ПИТАЊЕ 5: 

 

С обзиром да ограничавање конкурентности ограничавањем техничких 

карактеристика на само једног произвођача представља нарушавање начела 

конкуренције што је у супротности са Законом о јавним набавкама, молим Вас да на 

основу члана 71. Закона о јавним набавкама прихватите толернацију за задати ранг 

кубикаже +/- 5%, чиме се на суштински једнак начин испуњавају функционални захтеви 

као и услови из спецификације и тражених стандарда. 

 

Одговор бр.5: 

 

Понуђач остаје при захтеву наведеном у конкурсној документацији. 

 

 

ПИТАЊЕ 6: 

 

На основу ког функционалног захтева сте у конкурсној документацији 

ограничили ранг кубикаже на 2250-240 ccm, с обзиром да разлиика коју ми предлажемо 

ни на који начин не утиче не функционалн захтев а у складу са чланом. 71 закона о јавним 

набавкама? 

 

Одговор бр.6: 

 

На постављено питање већ смо дали одговор 25.11.2016.године. 
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