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ПИТАЊЕ И ОДГОВОР 2 

 

ПИТАЊЕ 2: 

 
 Predmet : Zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja za JN br. 304/2017-1 
„LABORATIRJSKA OPREMA“  
Poštovani ,  
Molimo Vas da nam dostavite pojašnjenja na sledeće vezano za predmetnu javnu nabavku :  
1. Na strani 25/32 konkursne dokumentacije, u delu VII „UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA 
SAČINE PONUDU“, u tački 1. „PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE 
SASTAVLJENA“, u stavu jedan stoji da „Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku “. Shodno 
Članovima 17. i 18. Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije, koji glase  
5. Jezik u postupku javne nabavke  
Član 17.  
Naručilac priprema konkursnu dokumentaciju i vodi postupak na srpskom jeziku.  
Naručilac može konkursnu dokumentaciju pripremiti i na jednom stranom jeziku koji se 
uobičajeno koristi u međunarodnoj trgovini u oblasti iz koje je predmet javne nabavke. Ponuđač 
daje ponudu na jeziku na kojem je pripremljena konkursna dokumentacija, odnosno na jeziku 
koji je naručilac naznačio u konkursnoj dokumentaciji.  
Član 18.  
Naručilac može dozvoliti da se ponude, u celini ili delimično, daju i na stranom jeziku, posebno u 
delu koji se odnosi na tehničke karakteristike, kvalitet i tehničku dokumentaciju. U slučaju iz 
stava 1. ovog Člana naručilac je dužan da naznači deo ponude koji može biti na stranom jeziku i 
da navede na kom stranom jeziku.  
Naručilac koji u postupku pregleda i ocene ponuda utvrdi da bi deo ponude trebalo da bude 
preveden na srpski jezik, odrediće ponuđaču primeren rok u kojem je dužan da izvrši prevod tog 
dela ponude.  
U slučaju spora relevantna je verzija konkursne dokumentacije, odnosno ponude, na srpskom 
jeziku.  
molimo Vas da dozvolite da katalozi i ostala dokumentacije kojom se dokazuju tehničke 
karakteristike, kao ostala dokumenta kojima se dokazuje kvalitet ponuđenog dobra i same 
ponude, budu dostavljeni na engleskom jeziku, kako troškovi sudskog tumača ( čiji prevodi su 
jedino zakonski validni ) ne bi bespotrebno opterećivali cenu ponuđenog dobra.  
 
2. Na strani 9/32 konkursne dokumentacije, u delu III „USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU 
JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZJN I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST TIH 
USLOVA”, u delu “DODATNI USLOVI - KADROVSKI KAPACITET”, traženo je da :  
“U cilju pružanja tehničke podrške Ponuđač mora da ima u poslednje dve godine ( od datuma 
objavljivanja poziva) angažovano najmanje jedno lice elektro-struke,sa minimalnim stepenom 
obrazovanja VII-1 Dipl.inž. elektrotehnike”  
Molimo vas da nam odgovorite da li je prihvatljivo da ponuđač ispuni ovaj uslov ukoliko u 
radnom odnosu ima servisera, inženjera elektrotehnike, VI - stepena stručne spreme, sa 
višegodišnjim radnim iskustvom ?  
Srdačan pozdrav, 
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ОДГОВОР 2: 

 

2.1 Каталози и остала документација којом се доказују техничке карактеристике, као и 
остала документа којима се доказује квалитет понуђеног добра и саме понуде, могу 
бити  достављени на енглеском језику. 
 
 
2.2 Понуђач мора да има у последње две године ( од датума објављивања позива) 
ангажовано најмање једно лице електро-струке, са минималним степеном образовања 
VII-1 „Дипл.инж. електротехнике”,  тако да Наручилац неће прихватити уколико 
Понуђач у радном односу има сервисера, инжењера електротехнике, VI - степена 
стручне спреме 
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