
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН 11/17 

 
ПИТАЊЕ 1 : 
Поштовани, учествовали бисмо у Јавној набавци лабораторијске опреме 11/17, па нас 
занима да ли се прихвата хидраулички уместо електромеханичког строја? 
 
ОДГОВОР : 
Уређај мора да буде електромеханички, са дуалним модом ( затезање + притисак), како је 
то наведено у техничкој спецификацији. 
 
ПИТАЊЕ 2 : 
На страни 19/29 конкурсне документације, Образац 2, Спецификација опреме, су тражене 
механичке стезне чељусти са ручним притезањем, одговарајућег капацитета (до 300 kN 
односно 10 или 20kN). Да ли ће бити прихватљиво уколико се понуди само један пар 
механичких стезних чељусти, капацитета 300 kN, које се могу монтирати на мерну ћелију 
капацитета 20 kN и којима се може неометано извршити тестирање узорака тражених 
димензија ( дебљине 0-15 мм и пречника 4-30мм)? 
 
ОДГОВОР : 
Уколико механичке стезне чељусти капацитета 300 могу да се монтирају и на ћелију мањег 
опсега, тако да се испитивање узорака тражених димензија ( према спецификацији  из 
конкурсне документације) обавља у складу са стандардом, може се прихватити само један 
пар тражених чељусти. 
 
ПИТАЊЕ 3 : 
На страни 19/29 конкурсне документације, Образац 2, Спецификација опреме, Мерна 
ћелија 2 : Капацитета 10kN или 20kN , класе 0.5 у опсегу 1 % до 100% капацитета ( која 
задовољава услове стандарда EN ISO 7500-1). Мерна ћелија капацитета 300kN класе 
тачности 0.5 високог квалитета су 1/250, што значи да је гарантовани мерни опсег од 1.2 kN 
Да ли ће бити прихватљиво уколико се понуди само једна мерна ћелија, капацитета 300 
kN? На тај начин ће припрема самог теста, у смислу времена, бити сведена на минимум. 
Такође, на тај начин ће се избегнути промена стезних чељусти које су тешке и преко 30 кг 
за тражене капацитете. 
 
ОДГОВОР : 
Ако понуђена мерна ћелија капацитета 300kN има гарантовани мерни опсег од 1,2 до 300kN 
са задатом класом тачности ( према спецификацији из конкурсне документације), може се 
прихватити да уређај има само једну мерну ћелију капацитета 300кN. 
 
ПИТАЊЕ 4 : 
На страни 6 конкурсне документације, додатни услови за учешће у поступку јавне набавке, 
7 РЕФЕРЕНЦЕ- Понуђач треба да достави доказе о техничкој компетентности и 
референцама- листу референци за минимум 5 референци у последње три године у Европи, 



од чега минимум две у Србији. Да ли је потребно да понуђач достави изјаву о броју 
продатих уређаја у Европи од стране европског заступника произвођача за Европу? Да ли 
је довољно да се достави изјава о броју продатих уређаја на територији Р. Србије у погледу 
типа уређаја који су предмет јавне набавке (Уређаји различитог капацитета). 
 
ОДГОВОР : 

Испуњеност услова за учешће, понуђачи доказују Изјавом – Образац изјаве је део 

конкурсне документације. Након отварања понуда, наручилац може од најповољнијег 

понуђача тражити на увид доказе о испуњености услова за учешће у поступку, а може и да 

врши контролу ( увид) код понуђача односно подизвођача, сходно члану 93. Закона о јавним 

набавкама. Уз понуду, понуђачи могу приложити и изјаву о броју и типу продатих уређаја 

на територији Србије, као и изјаве од европског заступника произвођача. Референце се не 

морају односити на исти тип уређаја, може бити и уређај различитог капацитета. 

 

ПИТАЊЕ : 

На страни 8 конкурсне документације, УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ, је тражено да понуда буде и на српском језику. С обзиром да је тражена 

ауторизација произвођача и сертификати сервера, да ли је потребно да достављена 

документа буду преведена од стране овлашћеног судског тумача? 

 

ОДГОВОР . 

Изјава о броју  и типу продатих уређаја у Европи и сертификати сервисера могу бити на 

српском или енглеском језику (у ком случају не морају да буду преведени од стране 

овлашћеног судског тумача). 


