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Град Сомбор као Наручилац спроводи поступак јавне набавке  добара – 404-172/2018-VIII  
Израда пројекта реконструкције раскрисница улице В.В. Петра Бојовића, В.В. Степе 
Степановића и Арсенија Чарнојевића за коју је Позив за подношење понуда објављен на 
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 06.09.2018. године.  
Заинтересованa лицa су дана 11.09.2018. године, електронским путем упутили Захтев 
Наручиоцу, за  додатне информације и појашњење у вези са припремањем понуде и у том 
смислу поставили  питањe.  
 
У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15), достављамо следећи одговор: 
 
ПИТАЊЕ бр. 1:  

Narucilac je zbog sugestije ponudjaca koji ima akreditovanu laboratoriju u uslove ubacio da 
ponudjaci moraju da imaju i akreditovanu laboratoriju. Koju tacno akreditaciju laboratorija 
treba da ima, tj koji obim akreditacije? Ovako dato nije jasno koji konkretno uslov treba da 
ispune ponudjaci? 
 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.1. 
Понуђач треба да има акредитацију за испитивање постељице, невезаних слојева 
коловозне конструкције и асфалтних слојева. 
 
ПИТАЊЕ бр. 2:  

Po kom zakonu i propisu ove radove mora da izvodi akreditovana laboratorija, a ne moze ona 
koja nije akreditovana? Trazi se od narucioca da navede tacan naziv zakona, clan i stav zbog 
koga je narucilac ovo stavio kao obavezu? 
 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.2. 
 
Да би био сигуран да ће сва лабораторијска испитивања бити урађена у складу са 
правилима струке, као и да приказани резултати буду у границама тачности, Наручилац 
захтева да сва теренска и лабораторијска испитивања одради лаборторија која је 
акредитована од стране Акредитационог тела Србије, или одговарајуће стране 
организације која, својим сертификатом гарантује да одређена лабораторија испуњава 
све неопходне услове, поседује исправну опрему, поседује обучено особље и слично, тако 
да сва испитивања буду тачна и поуздана 
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