
Број: 02-953 
Датум: 29.05.2017. год. 
Пожаревац 
 
У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН), и Конкурсне документације бр. 02-774 од 04.05.2017. године, I Измене и 
допуне конкурсне документације бр. 02-846 од 15.05.2017. год. и  II Измене и допуне конкурсне документације бр. 
02-900 од 22.05.2017. год за отворени поступак јавне набавке бр. 07/2017 – „ Сервис и поправка медицинских 
апарата са заменом резервних делова “, (у даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну 
јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца Опште болнице  „Пожаревац“ у законском року објављује, 
свим заинтересованим лицима,  

Одговоре и појашњења на питања  
постављена од стране заинтересованог лица  

 
за отворени поступак јавне набавке бр. 07/2017 – „ Сервис и поправка медицинских апарата са заменом резервних 

делова “ 
 

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање заинтересованог лица, па 
потом одговор на исто: 

Питање бр.1 :  У тендерској документацији у делу Упутсво понуђачима како да сачине понуду, под ставком 1. 
Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена написано је следеће: Понуду саставити на српском 
језику, осим-ауторизација-писмо произвођача (или уговор) који може бити и на страном језику када је пожељно да 
га прати превод на српски језик. У делу конкурсне документације 2. Упутство како се доказује испуњеност услова, 
под тачком 3. се тражи следеће: Ауторизација писмо произвођача (или уговор) којим се доказује да је овлашћени 
сервис за опрему произвођача за предметну партију за коју се подноси понуда. У колико је произвођач иностраног 
порекла , ауторизација или потврда произвођача може бити достављена и на страном језику, са преводом на српски 
језик овереним од стране судског тумача. Молимо Вас за информацију да ли у колико је произвођач чија се 
ауторизација доставља иностраног порекла она може бити и на енглеском језику, или мора бити преведена и 
оверена од стране судског тумача? Такође Вас молимо за информацију да ли је могуће доставити уместо 
ауторизације произвођача, ауторизацију овлашћеног Представништва произвођача у Србији? 
 
Одговор бр.1: Ауторизација -писмо произвођача ( или уговор) којим се доказује да је овлашћени сервис за 
опрему произвођача може бити достављена на енглеском језику са слободним преводом на српски језик. 
Наручилац ће прихватити ауторизацију овлашћеног Представништва произвођача у Србији. 
 
 
 

 

Комисија за ЈНОП бр. 07/2017 
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