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Наш број: 4398/3-1 
Ваш број:____ од 20.07.2017. године 
Место: Пожаревац      21. августа 2017. године 
  

 
У складу са Чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/12, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту: 
Правилник). 
У поступку јавне набавке која је расписане на основу донете Одлуке о покретању jaвне 
набавке, број 4398 од 26.06.2017. године и Позива у поступку за достављање понуда 
4398/3 од 19.07.2017. године, објављеног дана 19.07.2017. године на порталу УЈН у складу 
са Чланом 55. Закона и конкурсне документације, достављамо Вам појашњење и одговор у 
вези предметне јавне набавке: 
 

Предмет:  Додатне информације, појашњење на достављена питања ЈНОП ПП 1112/2017 
 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;  
 

НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ 
ОРН: 44163000 
Партија I Набавка арматуре - секциона  
Партија II Набавка арматуре - сигурносне и арматуре за одваздушивање 
Партија III Набавка арматуре - запорне и остало 
 

Достављен је Наручиоцу писани захтев, електронском поштом дана 20.07.2017. године, 
заведен од стране Наручиоца са бројем 5000 дана 21.07.2017. године  којим 
Заинтересовано лице захтева додатно објашњења и одговор  а у вези Партија I Набавка 
арматуре - секциона на следећа питања; 
Извод из Питања: 
''... Везано за јавну набавку бр. 1112/2017 – за Партију 1 : Набавка арматуре – секциона, 
у конкурској документацији на страни 21 је наведено да је понуђач дужан да у фази 
нуђења достави:  
- Сертификат о усаглашености са Правилником о техничким захтевима за 

пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском 
(„Службени гласник РС“, бр.87/2011) издатом од стране акредитованог тела. 

 

Горе наведени сертификат се, према Закону о техничким захтевима за производе и 
оцењивању усаглашености, Члан 9, издаје пре стављања производа у употребу у 
Републици Србији.  
Молимо Вас да унесете измену у конкурсној документацији везано за наведени 
сертификат на начин да он буде захтеван приликом испоруке опреме, а у фази понуде 
евентуално да захтева следеће:  
„Понуђач уз понуду доставља уговор са Именованим телом за оцењивање 
усаглашености, и да ће се оцењивање усаглашености реализовати након производње а 
пре испоруке.“...? 
Одговор на питање:  
 

У случају предметне опреме, у складу са Правилником о техничким захтевима за 
пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени 
гласник РС“, бр. 87/11), примењивани модули подразумевају да је пре испоруке урађен 
преглед типа, обезбеђен квалитет производње и издат сертификат о усаглашености. 
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Такође, у складу са горе наведеним правилником, произвођач или његов заступник мора да 
обезбеди да Декларација о усаглашености и сертификат о усаглашености који је издало 
тело за оцењивање усаглашености - именовано тело буду расположиви на захтев, тј. за 
конкретну испоруку. 
 

Конкурсном документацијом је тражено да предметна опрема већ поседује Потврду о 
усаглашености у складу са захтевима Директиве за опрему под притиском (PED) 
2014/68/EU (раније 97/23/EC) издатом од стране именованог тела. У случају поседовања 
потврде о признавању иностраних исправа издатом од стране надлежног министарства 
иста се прихвата и искључује поседовање сертификата о усаглашенсоти у складу са 
Правилником о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености 
опреме под притиском („Службени гласник РС“, бр. 87/11). 
 
На основу претходно наведеног, комисија не прихвата вашу сугестију и остаје при раније 
објављеној конкурсној документацији, условима и начину доказивања истих.  
 

Уједно Вас обавештавамо, појашњење и одговор биће без одлагања објављена на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца без измене конкурсне 
документације и померања рока за достављање понуда. 
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