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ПРЕДМЕТ:   

Питања и одговори  у вези конкурсне документације за јавну набавку пружних бализа, у 

отвореном поступку (бр.набавке 16/2017) 

 

 

3.    Питања и одговори конкурсне документације: 

 
Питање бр.1: 
 
Да ли се у овој тачки Извештај о испитивању према норми EN 50121-3 или према норми EN 50125-3? 
Како је доказ о електромагнетској кампатибилности дефинисан у тачки 4.3.1. мислимо да се овде у 
тачки 4.3.3 захтев односи на норму EN 50125-3 јер се норма EN 50125-3 односи на ударе, вибрације и 
радну околину а не на норму EN 50121-3? 
 
Питање бр.2: 
 
Да ли се референце привредног друштва које Вам је испоричувало тражена добра - пружне бализе, 

могу приложити као валидан доказ новог привредног друштва, које је преузело сва права и обавезе 

припојеног привредног друштва? 

  

 

Одговор бр.1: 

 

 а) Доказ о електромагнетској компатибилности 

1.Сертификат о електромагнетској компатибилности за норму EN 50121-4 

2.Комплетан извештај о тестирању према норми EN 50121-4 

 

Сертификат и извештај мора бити издат  од сертификоване куће (лабораторије) која мора бити 

акредитована од државне акредитоване агенције у земљи из које сертификацијска кућа долази као 

потпуно независна лабораторија према норми ISO/IEC17025 

 

б)Докази о испитивању на ударе, вибрације и радну околину 

1. Известаји о испитивању на ударе, вибрације и радну околину према норми EN 50125-3 

 

Известај мора бити издат од сертификацијске куће (лабораторије) која мора бити акредитована од 

државне акредитоване агенције у земљи из које сертификацијска кућа долази као потпуно независна 

лабораторија према норми ISO/IEC 17025. 
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На основу достављених техничких услова и увида у конкурсну документацију у тачки 4.3.1.  тражи 

се Сертификат о електромагнетској компатибилности за норму EN 50121-4,  а у тачки 4.3.3 треба 

тражити  Известаји о испитивању на ударе, вибрације и радну околину према норми EN 50125-3  
 

Одговор бр.2: 
 

Прихвата се уколико је задржан исти матични број и ПИБ. 
 

 

 

Комисија за јавну набавку 


