
 

Број: 22-1536 
Датум: 04.06.2018. 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. 22-1496 од 31.05.2018. 
године за јавну набавку мале вредности бр. 09/2018 – ``Дизел агрегат `` , (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 поступак јавне набавке мале вредности  бр. 09/2018 – ``Дизел агрегат `` 

 
Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање заинтересованог лица, 

па потом одговор на исто: 

Питање бр.1 : Молимо вас да нам додатно разјасните део који се односи на захтев за погонски дизел мотор, 
да ли се ради о грешци која је техничке природе да је запремина мотора ( захтевана вредност ) 15.500-19.000 
лит, а требало би да је  уписано у захтеваној вредности следеће од 15.500 цм³ до 19.000 цм³? 

Одговор бр.1:У питању је техничка грешка приликом израде конкурсне документације и техничке 
спецификације, тако да у делу који се односи на спецификацију погонског дизел мотора, а за 
запремину мотора, захтевана вредност је од 15.500 цм³ до 19.000 цм³.  

Питање бр.2: У делу који се односи на синхорни генератор где се као доказ о испуњености тражи, 
сертификат произвођача ИСО 9001, да ли је и за остале главне компоненте као што су дизел мотор, 
контролно управљачки систем потребно доставити сертификат произвођача ИСО 9001? 

Одговор бр.2: Неопходно је доставити сертификат произвођача ИСО 9001 за погонски дизел мотор, за 
синхрони генератор и за контролно управљачки систем за ручно и аутоматско стартовање. 

Комисија за ЈНМВ бр. 09/2018 

Напомена: Овај документ на меморандуму важи без печата и потписа. 
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