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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори број 2 за јавну набавку мале вредности  

набавка мерних трансформатора 25kV (број набавке 13/2017) 

 
 
Питање број 2.1:  

На страни 3 од 34 стоји: "Контрола квалитета-квалитативни пријем Квалитативни пријем 

вршиће Контролно-пријемни орган Купца." 

На страни 19 од 34 стоји: "Квалитативни пријем вршиће Контролно-пријемни орган Купца. 

Квалитативни пријем вршиће се пре испоруке код Продавца, где ће бити сачињен и потписан 

Записник о Квалитативном пријему. Контролно пријемни орган ће имати права да изврши 

преглед добара из члана 1. овог Уговора, као и да га методом случајног узорка упути на 

испитивање, како би потврдио да је у сагласности са уговореним спецификацијама и 

техничким условима из овог Уговора и то без посебних трошкова по Купца." 

У техничким условима се тражи да се достави детаљан план фабричког испитивања, као и да 

се испита сваки комад који је предмет испоруке. 

Молимо Вас да нам потврдите да је потребно извршити фабричка пријемна испитивања у 

присуству Контролно-пријемног органа у акредитованој лабораторији. 
 

Одговор број 1.1: 

Квалитативни пријем предметних добара кроз фабричка пријемна испитивања извршиће 

Контролно-пријемни орган Купца.  
 

Питање број 2.2:  
У табели захтеваних карактеристика тражи се да мерне трансформаторе прати стандард ISO9001. 

Молим да нам потврдите да је уз понуду потребно доставити копије сертификата ISO 9001 и 

за понуђача и за произвођача. 

Досадашња пракса у ЖС је била да се уз понуду поред сертификата ISO9001, обавезно 

доставе и копије сертификата ISO14001 и 18001. Да ли је грешком изостављено у овој јавној 

набавци и да ли је потребно уз понуду доставити и копије ових сертификата? 
 

Одговор број 2.2: 

Уколико је понуђач произвођач доставља копије сертификате ISO 9001 и ISO18001.  

Уколико понуђач није произвођач у понуди доставља копије сертификата ISO9001 и ISO 

18001, док за произвођача доставља копију сертификата ISO9001, сходно одговору 1.3 

предметне јавне набавке. 

 
 

 

Комисија за јавну набавку 


