
"Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, ЈН бр 3/2019"  

Poštovani, na strani 21. i 22 konkursne dokumentacije tražite kao uslov: 
2) Важећи атести:  
а) Важећи атест издат од стране или домаће акредитоване лабораторије за 
испитивања материјала у грађевинарству за ПВЦ прозоре који доказује да су 
испуњени услови тражени конкурсном документацијом, или међународни ЕЦ 
сертификат издат од стране међународне  

акредитоване лабораторије за испитивање материјала у грађевинарству за ПВЦ 
прозоре који садрже атесте којима се доказује да су испуњени услови тражени 
конкурсном документацијом.  
б) да понуђач поседује сертификат о квалитету материјала понуђеног добра за ПВЦ 
столарију.  
 
Pitanje: 
1. Molimo vas da pojasnite da li tražite ateste za PVC profile ili ateste za kompletan PVC prozor? 

2. Molimo vas da detaljno i nedvosmisleno pojasnite šta ponuđač u svojoj ponudi treba da 
dostavi kako bi ispunio uslove, tj. koje ateste treba dostaviti za PVC profile i PVC prozore?  
3. Ukazujemo na nepravilnost, odnosno da je u delu dodatni uslovi koji se odnosi na 
tražene ateste a koji glasi: 
 
2) Важећи атести:  
а) Важећи атест издат од стране или домаће акредитоване лабораторије за 
испитивања материјала у грађевинарству за ПВЦ прозоре који доказује да су 
испуњени услови тражени конкурсном документацијом, или међународни ЕЦ 
сертификат издат од стране међународне  

акредитоване лабораторије за испитивање материјала у грађевинарству за ПВЦ 
прозоре који садрже атесте којима се доказује да су испуњени услови тражени 
конкурсном документацијом.  
б) да понуђач поседује сертификат о квалитету материјала понуђеног добра за ПВЦ 
столарију. 
 
izmenite konkursnu dokumentaciju i jasno i nedvosnisleno navedete šta ponuđač treba da 
dostavi, kako bi mogli da pripremimo ispravnu i prihvatljivu ponudu u skladu sa Zakonom 
o javnim nabavkama. 
 
Одговор. 

Предмером и предрачуном радова ЕЕ VII  Столарски радови под тачком 1. на страни 8 и 9  

Конкурсне документације дефинисане су тражене каректиристике за које је потребно 

доставити атесте. 

                                                                                                             КОМИСИЈА ЗА ЈН 


