
 
 
 
 
 
Појашњење конкурсне документације - одговори на питања 
заинтересованог лица за јавну набавку радова бр. Д-01/18 под 
називом: Прва фаза реконструкције вентилационог система 
кухињског блока и студентског ресторана дома „Вита Јанић“ и 
простора пекаре за потребе Студентског центра у Крагујевцу 
 
 
 
Питање:  
 
Молимо Вас да нам одговорите на следећа питања: У конкурсној документацији 
у предмеру радова на страни 18 од 58 тражи се  
Понуђач у склопу конкурсне документације за сваки понуђени  производ мора 
да достави Технике листове и изводе из каталога произвођача из које се види 
да карактеристике понуђених добара одговарају карактеристикама захтеваних у 
техничкој спецификацији (на српском језику). 
 
Наше питање гласи: 
Да ли је могуће доставити документацију понуђене опреме /производа само за: 
клима комору, пумпе, вентиле Херз и изолацију на српском или енглеском 
језику јер многи каталози произвођача  су на енглеском језику. 
Јер по вашем захтеву потребно је достављати и документацију за: цеви 
бешавне, манометре, термометре, компезаторе, челичне профиле за 
платформу из електро радова, каблове, осигураче  што је пратеће уз крупну 
опрему. 
Јер при извођењу радова извођач пре испоруке опреме мора доставити на 
сагласност  надзорном органу  одговарајуће атести и добити сагласност за 
уградњу исте. 
 
Молимо ВАС још једном размотрите наше питање да се доставити 
документацију понуђене опреме /производа само за: клима комору, пумпе, 
вентиле Херз и изолацију. 
 
 
 
Одговор: 
 
Наручилац је у Прилогу 3 Спецификација предмета набавке, конкурсне 
документације за предметну набавку, имајући у виду комплексност система који 
је предмет набавке, јасно и недвосмислено дефинисао да понуђачи у склопу 
конкурсне документације за сваки понуђени производ морају да доставе 
Техничке листове и извод из каталога произвођача из којих се види да 
карактеристике понуђених добара одговарају карактеристикама захтеваним у 
техничкој спецификацији (на српском језику) из разлога да би именована 
комисија за предметну набавку могла да изврши преглед и оцену понуда, јер у 
супротном комисија нема други начин да утврди да су понуђена добра у складу 
са захтевима дефинисаним у предметној спецификацији и конкурсној 
документацији. 
 
 
 


